
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستعر�ض 

الفريق اأول ركن متعب بن عبد اهلل بن عبد 

العزيز نائب رئي�ض احلر�ض الوطني امل�ساعد 

الوطني  احلر�ض  كلمة  الع�سكرية  لل�سوؤون 

حجر  و�سع  افتتاح  حفل  يف  األقاها  التي 

الأ�سا�ض للجامعة وبع�ض امل�سروعات الأخرى 

بدايات احلر�ض الوطني التي كانت على يد 

امللك عبداهلل ورجاله املخل�سني م�ستذكرا 

توجيهاته ـ حفظه اهلل ـ اآنذاك من اأن مهمة 

احلر�ض تتجاوز الدور الع�سكري القائم على 

حفظ الأمن وال�ستقرار الداخلي والدفاع عن 

مقد�ساته ومكت�سباته مع بقية اأفرع القوات 

تنموي  دور  اإىل  الأمن  وقوى  امل�سلحة 

وح�ساري يهتم بتنمية الإن�سان. 

والروؤية  احل�ساري  الفكر  اإن  وقال 

اأثمرت تاريخا م�سرفا وحافال  الثاقبة تلك 

كافة  يف  واملتعددة  الكبرية  بالإجنازات 

والثقافية،  والجتماعية  التعليمية  اجلوانب 

والرعاية  الطبية  اخلدمات  جمال  يف  واأنه 

املتوا�سلة  النجاحات  �ساهمت  ال�سحية 

لل�سوؤون ال�سحية باحلر�ض الوطني يف بناء 

بتوجيه خادم احلرمني ال�شريفني:

تنفيذ من�شاآت املدينة اجلامعية خالل عامني بداًل من ثالث

خادم احلرمني ال�شريفني:

حجر االأ�شا�س اإ�شافة خالقة يكتمل عقدها ب�شواعد اأبنائنا

االأمري متعب بن عبدالله:

جناح ال�شوؤون ال�شحية ي�شاهم يف بناء �شور اململكة االإن�شانية
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احلمد هلل حمًدا يليق بجالل قدره، 

ونبينا  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

بنعمه  علينا  اأفاء  الذي  اهلل  نحمد 

وبناته،  اأبنائه  وعي  الوطن  لهذا  ور�سخ 

فتجلى هذا الوعي الطموح املوؤمن بربه يف 

عطاء وطني اأمثل على كل امل�ستويات. فمن 

ينهل من معني املعرفة علًما ل بد واأن ينفع 

اهلل به اأر�ض الر�سالة والتوحيد.

الأ�سا�ض  حجر  و�سع  اأن  �سك  ول 

مل�سروع جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز 

اهلل  عبد  امللك  ومركز  ال�سحية  للعلوم 

خالقة  اإ�سافة  الطبية  لالأبحاث  العاملي 

رجالت  ب�سواعد  ونتاجها  عقدها  يكتمل 

الإن�سان  فتاأهيل  الوطن،  هذا  ون�ساء 

اأ�سا�سية  اأولوية  املعطاء  املدرك  الوطني 

ق�سوى لبناء الوطن.

امل�سروعان  هذان  ين�سم  اليوم 

وم�ساريع  اإجنازات  ل�سل�سلة  العمالقان 

الوطن، لي�سكال معها امتداًدا موؤثًرا ملعنى 

اأبنائنا  بهمة  ثم  اهلل  بتوفيق  اإل  يكون  ل  ذلك  كل  العطاء.  ومثالية  العلم  واأهمية  الإن�سان 

وبناتنا من اأع�ساء هيئة تدري�ض واأطباء وفنيني �سي�ساهموا يف هذين ال�سرحني، فالكتاب 

ل قيمة له دون عقل يتدبره، والقلم اأعجز من اأن يخط دون يد مت�سك به، دون كف عمادها 

الإميان باهلل ثم علم نافع.

واأن  تنطفئ  ل  علم  منارة  امل�ساريع  هذه  من  يجعل  اأن  ـ  جالله  جل  ـ  اهلل  اأ�ساأل 

ي�سوبها... �سعف  ل  وقوة  معه،  وهن  ل  بعزم  ميدنا  واأن  واملواطن،  الوطن  بها   ينفع 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.   

       عبداهلل بن عبدالعزيز

امل�ستويني  على  الإن�سانية  اململكة  �سور 

عمليات  عك�ست  حيث  والعاملي  املحلي 

الطبية  القدرات  املتتالية  التوائم  ف�سل 

كما عك�ست  ال�سحية من جانب  لل�سوؤون 

اإن�سانية اململكة من جانب اآخر حيث نفذت 

متعددة  دول  من  لأطفال  العمليات  تلك 

وكان ذلك باأمر وتوجيه واإ�سراف مبا�سر 

اخلدمات  جعل  مما  اهلل  عبد  امللك  من 

الطبية باحلر�ض الوطني اإحدى املكت�سبات 

احل�سارية  للملكة. 

وتابع قائال اإنه يف �سبيل تعزيز تلك 

النجاحات الطبية  واملحافظة على امل�ستويات 

الراقية التي و�سلت اإليها وتنميتها، وحتقيقًا 

ملتطلبات التنمية الدائمة من حيث �سرورة 

العاملة  الب�سرية الطبية  الكوادر  ا�ستقطاب 

يف ال�سوؤون ال�سحية ودعم تواجدها بدًل من 

الكبرية،  للخربات  اكت�سابها  حال  هجرتها 

عملت ال�سوؤون ال�سحية على تنفيذ توجيهات 

جامعة  باإن�ساء  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية 

لتكون �سرحًا تعليميًا طبيًا متخ�س�سًا فريدًا 

والعربي،  املحلي  امل�ستويني  على  نوعه  من 

من  متميز  وطني  جيل  بناء  يف  ي�ساهم 

الحتياج  لتغطية  املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر 

امللك  من  واهتماما  دائم.  ب�سكل  املحلي 

اهلل(  )حفظه  وجه  فقد  العلمي،  بالبحث 

العاملي  اهلل  عبد  امللك  مركز  باإن�ساء 

املنظومة  تكتمل  لكي  الطبية  لالأبحاث 

من  الوطن  اأبناء  يتمكن  ولكي  العلمية، 

منتجني  في�سبحوا  العلم  نا�سية  امتالك 

وم�ستهلكني  م�ستوردين  جمرد  ل  للتقنية 

لها.

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لتوجيهات  ا�ستجابة 

بال�سراع يف تنفيذ من�ساآت املدينة اجلامعية اجلديدة واختزال مدة تنفيذ العقد من ثالث 

�سنوات اإىل �سنتني فقد دخلت اآليات اجلهة املنفذة اإىل املوقع الذي �سبق اأن خ�س�سه ـ 

اأوىل مهماتها وحفرياتها يف هذا امل�سروع الرائد،  ـ لإن�ساء اجلامعة لتبا�سر  حفظه اهلل 

وقد اأحدثت هذه التوجيهات �سدى اإيجابيًّا وارتياًحا كبرًيا لدى اإدارة اجلامعة وم�سوؤويل 

متكاملة  وعلمية  اأكادميية  بنية  اإىل  وتطلعاتهم  طموحاتهم  واأر�ست  ال�سحية  ال�سوؤون 

جتتذب اأف�سل الكفاءات العلمية واأف�سل الطالب من خمتلف مناطق اململكة.

اآيات ال�سكر والتقدير  واأعربت قيادة احلر�ض الوطني واإدارة اجلامعة عن اأ�سمى 

الكرمي  التوجيه  هذا  على  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم 

وعلى هذا ال�سخاء الذي اعتاد عليه اأبناء الوطن يف كل القطاعات التعليمية والإنتاجية 

واخلدمية.

1429هـ  املن�سرم  الأوىل  �سهر جمادى  التا�سع من  ت�سرفت اجلامعة يف  وقد  هذا 

حجر  الكرميتني  بيديه  لي�سع  ال�سريفني  احلرمني  بخادم  2008م(  مايو   13 )املوافق 

الأ�سا�ض مل�سروع املدينة اجلامعية اجلديدة على قطعة اأر�ض تربو م�ساحتها على 6 ماليني 

مرت مربع �سبق اأن خ�س�سها لها حفظه اهلل ـ بجوار مدينة امللك عبد العزيز الطبية.

اأول ركن متعب بن  الفريق  امللكي  ال�سمو  كلمة ل�ساحب  الفتتاح  برنامج  وت�سمن 

عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�ض احلر�ض الوطني امل�ساعد لل�سوؤون الع�سكرية، تالها 

اجلامعة  كلمة  ثم  الوطني  باحلر�ض  ال�سحية  ال�سوؤون  تطور  م�سرية  عن  مرئي  عر�ض 

اأعقبها  ت م�سرية اخلريجني واخلريجات  الربيعة، وبعد ذلك مرَّ األقاها معايل الدكتور 

بت�سجيل  ال�سريفني  احلرمني  خادم  تف�سل  ذلك  تف�سل  ثم  امل�سروع،  عن  مرئي  عر�ض 

كلمة يف �سجل الزيارات، وت�سلَّم بعدها اخلطة ال�سرتاتيجية ثم ت�سرف اأع�ساء املجل�ض 

ال�ست�ساري العاملي للجامعة بال�سالم عليه، وتال ذلك تقدمي هدية تذكارية له احلرمني 

للم�ساريع  الأ�سا�ض  بو�سع حجر  ـ  اهلل  رعاه  ـ  تف�سل  الربنامج  نهاية  ويف  املنا�سبة.  بهذه 

اجلامعية واختتم احلفل بال�سالم امللكي.

ن معايل مدير اجلامعة املدير العام التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية الدكتور عبد  وثمَّ

اهلل بن عبد العزيز الربيعة توجيه خادم احلرمني ال�سريفني باختزال مدة تنفيذ عقد 

من�ساآت املدينة اجلامعية، وقال يف ت�سريح لـ )نب�ض اجلامعة( اإن هذه اخلطوة تعك�ض 

وعي قيادتنا احلكيمة باأهمية العلم واملوؤ�س�سات التعليمية على اختالفها ل �سيما ال�سحية 

والطبية منها، وتربز اهتمامه الكبري بتاأهيل اأبناء وبنات الوطن يف جمال العلوم ال�سحية 

هذا القطاع الذي ي�سكل اأهمية ق�سوى، بل واأف�سل جمالت ال�ستثمار الوطني.

واأو�سح معاليه اأن الطاقة ال�ستيعابية للمدينة اجلامعية اجلديدة �ستبلغ 10 اآلف 

ًها  منوِّ القادمة،  ال�سنوات  خالل  القبول  خطط  يف  للتو�سع  قابلة  وهي  وطالبة،  طالب 

وعمادة  لالإدارة  الرئي�ض  واملبنى  ال�سحية  الكليات  منظومة  ي�سم  امل�سروع  هذا  اأن  اإىل 

الدرا�سات العليا ومركًزا للموؤمترات على م�ساحة 18.480م²  به قاعة احتفالت كربى 

تت�سع لـ 2000 طالب، كما ي�سم امل�سروع اإدارات اجلامعة كافة و�سرتتبط جميع وحداته  

ب�سبكة موا�سالت متطورة ت�ستهدف ت�سهيل تنقالت اأع�ساء هية التدري�ض والعاملني بني 

الكليات  وخمتلف املواقع اختزال لأوقاتهم وجهودهم من اأجل ا�ستثمارها ل�سالح العملية 

الأكادميية وخدمة للبحث العلمي.

الأكرب  وهي  الرئي�ض  املقر  �ستكون  بالريا�ض  اجلامعية  املدينة  اأن  معاليه  واأكد 

فريًدا يف  ومركًزا  اململكة  كبرًيا يف  واإجناًزا  العا�سمة  بارًزا يف  معلًما  لتكون  وم�سممة  

الت�ساميم  ذات  العريقة  الإ�سالمية  العمارة  فن  امتزاج  ت�سميمها  يف  وروعي  املنطقة. 

املعمارية الع�سرية مع الأ�سالة والفن املعماري احلديث. كما روعي يف التخطيط العام 

ملباين اجلامعة الرتباط باخلط الدائري الذي يتوا�سل ان�ساوؤه حاليًا.
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 اأطفال العامل مينحون خادم احلرمني
 و�شام ب�شمة الطفولة العاملي

 ال�شوؤون ال�شحية تقدم ا�شرتاتيجيتها
 خلادم احلرمني ال�شريفني

ت�سرفت ال�سوؤون ال�سحية بتقدمي خطتها ال�سرتاتيجية للع�سرين �سنة القادمة اإىل مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز خالل فقرات حفل و�سع حجر الأ�سا�ض جلامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية وعدد من امل�ساريع ال�سحية، 

وقدمها نيابة عن قيادات ال�سوؤون ال�سحية بالريا�ض وجدة والدمام الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي مدير عام ال�سوؤون الطبية 

بال�سوؤون ال�سحية باحلر�ض الوطني واأمني عام جمل�ض اجلامعة.

ال�سوؤون ال�سحية باملناطق الثالث عدة اجتماعات لو�سع ا�سرتاتيجية م�ستقبلية ملدة عقدين  اأن عقدت قيادات  هذا وقد �سبق 

للمنظومة ال�سحية باحلر�ض الوطني والتي ت�سمل: الرعاية ال�سحية الأولية، الرعاية ال�سحية املتقدمة، جامعة امللك �سعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�سحية، مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية، ال�سناعة الطبية.

بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  رحب 

عبدالعزيز الربيعة املدير العام التنفيذي 

لل�سئون ال�سحية باحلر�ض الوطني ومدير 

للعلوم  امللك �سعود بن عبدالعزيز  جامعة 

ال�سريفني  احلرمني  بخادم  ال�سحية 

وباأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء واأ�سحاب 

الوزراء  املعايل  واأ�سحاب  الأمراء  ال�سمو 

األقاها  التي  كلمته  يف  اجلامعة  و�سيوف 

يف الحتفال بو�سع حجر الأ�سا�ض للمدينة 

اجلامعية اجلديدة .

مبنا�سباٍت  نحتفُل  اليوم  اإِننا  وقال 

احلرمني  ياخادم  ونت�سّرف  عدة، 

حيُث  جميعًا،  لها  برعايتكم  ال�سريفني 

الأ�سا�ض  حجَر  الطاهرِة  بيِدكم  ت�سعون 

ٍةٍ ُمتخ�س�سة باملنطقة،  ِحيَّ لأولَ جاِمَعٍة �سّ

جاِمَعِة امللِك �ُسعوُد بن َعبِد الَعِزيِز ِللعُلوم 

من  بكل  وحرميها  بالريا�ض  ِة  ِحيَّ ال�سّ

تبلغ  ا�ستيعابية  بطاقة  والإح�ساء  جدة 

للزيادة،  قابلة  وطالبة  طالب  األف(   17(

العاملي  اهلل  عبد  امللك  مركز  وكذلك 

لالأبحاث الطبية بفرعيه بجدة والأح�ساء، 

وم�ست�سفى الأطفال التخ�س�سي التعليمي، 

الأخرى  املرجعية  املتخ�س�سة  واملراكز 

املناف�سة  �سمن  للم�سروع  اأ�سيفت  التي 

واملناق�سة بني ال�سركات، والتي بلغ عددها 

اأذكر   هامًا  م�سروعًا  ع�سر  ثالثة   )13(

منها:

-  م�ست�سفى ال�سحة النف�سية بالريا�ض.

- مركز عالج الأورام بالريا�ض.

- مركز زراعة الأع�ساء بالريا�ض.

- املخترب املركزي بالريا�ض.

- م�ست�سفى املدينة املنورة.

- مركز اأمرا�ض وجراحة القلب بجدة.

- العيادات اخلارجية التخ�س�سية بجدة.

من  كوكبة  بتخريج  نحتفُل  كما 

الكوادر الوطنية من اأبنائنا وبناتنا لنوؤّكد 

قبل  ثمرْت 
َ
اأ قد  اجلامعة  هذه  اأن  للجميع 

ُطموِحكم  من  بع�سًا  حُمققًة  زراعِتها، 

وَتوجيهاِتكم الكرمية.

احلرَمنْي  خادم  ل  بتف�سُّ فرحنا  اإن 

اليوم  هذا  مب�ساركتنا  علينا  ريفنْي  ال�سَّ

ي�سادف  حيث  عظيمة  و�سعادتنا  َلكبري، 

هذا العام مرور خم�سني عامًا على اإن�ساء 

الوطني.  باحلر�ض  ال�سحية  اخلدمات 

باحلر�ض  ال�سحية  اخلدمات  مرت  ولقد 

الوطني مبراحل متعددة خالل تلك احلقبة 

اإىل  متنقل  واحد  طبيٍب  فمن  الزمن  من 

العامة  امل�ست�سفيات  اإقامة  اإىل  و�سلت  اأن 

بالريا�ض وجدة، واأعقب ذلك التحوَل اإىل 

يكتِف  مل  و  التخ�س�سية.  الطبية  املدن 

و�سلْت  مبا  ال�سريفنْيِ  احلرمنّيِ  خادَم 

الوطني،  باحلر�ض  ال�سحية  ال�سوؤون  اإليِه 

ُخطِط  بو�سِع  الكرمُي  التوجيُه  جاء  لذا 

الغد، ولعلي اأقتب�ض َمقوَلتكم حفظكم اهلل 

واإجناز  ا�ستمرار  ول  عمل  دون  جناح  “ل 
ملك  يا  َنَعْم  ودرا�سة”،  تخطيط  دون 

العطاء لقد قاَم اأبناوؤَك بال�سوؤون ال�سّحيِة 

التوجيهات  هذِه  بو�سِع  الوطني  باحلر�ِض 

قيد التنفيذ، بل قام رجاُل القائِد عبد اهلل 

بن عبد العزيز، وعلى مدى ثالث �سنوات 

بعقد اجتماعات واإجراء درا�سات وت�ساور، 

َعْت ُخطط ا�سرتاتيجية للع�سرين �سنة  َوُو�سِ

القادمة، ن�سُعها اليوَم بني اأيديكم ونلتم�ض 

توجيهاتكم وموافقتكم رعاكم اهلل.

ولقد جاءْت هذه اخُلّطة لتنظْم عمَل 

املنظومة  ُم�سّمى  حتت  ال�سّحيِة  الرعايِة 

وت�ستمُل  الوطني،  باحلر�ض  ال�سحية 

امللك  وجامعة  ال�سحية،  اخلدمات  على: 

ال�سحية،  للعلوم  العزيز  عبد  بن  �سعود 

لالأبحاث  العاملي  اهلل  عبد  امللك  ومركز 

ال�سّحية  ال�سناعة  َتغفْل  ومل  الطبية، 

والأمن  والتمويل  التطوير  ل�سمان  ودورها 

ال�سناعي ال�سحي. 

كبري  احلدَث  :اإَن  معاليه  وتابع 

يا  عذرًا  واأ�ستميُحُكم  عظيم،  والإجناز 

اإن�سانّيتكم  على  احل�سور  طِلع 
ُ
اأ اأن  والدنا 

يتاأمل  فعندما  والطفولة،  للطفل  وُحّبكم 

اأطفال الوطن تتاأملون، ومل ترّدوا حفظكم 

َدِمَعْت  وكم  ت�ستطيعون،  واأنتم  حاجًة  اهلل 

اليوَم  اأنتم  وها  يبكون،  عندما  عينكم 

تقّدمون وتعطون، حيث وّجهُتم باإن�ساء اأول 

م�ست�سفى تخ�س�سي مرجعي لالأطفال يف 

مملكة الإن�سانية.

اإن اأطفاَل العامل - ياملك الإن�سانية 

العاملي  الطفولِة  ب�سمِة  و�ساَم  منحوَك   -

واأنَت امللك الوحيد الذي ُمِنَح هذا الو�سام، 

ببولندا لإن�سانّيتكم  وُمِنْحَت جائزة فلك�ض 

اأطفاُل  حّملني  واليوم  لالأطفال،  وحبكم 

الوطن وباإحلاح كبري رجاًء واأماًل يرون يف 

حتقيقه و�سامًا لهم، ونيابًة عنهم اأتطّلع اإىل 

حتقيق اأمنيتهم واأمنية اجلميع باأن يت�سّرَف 

التعليمي  التخ�س�سي  الأطفال  م�ست�سفى 

لي�سبح  اهلل  وفقكم  ا�سمكم  يحمَل  باأن 

التخ�س�سي  اهلل  عبد  امللك  )م�ست�سفى 

العامل  يف  متمّيزًا  َمْعَلمًا  ليكوَن  لالأطفال( 

واجلراحات  امل�ستع�سية  الأمرا�ض  لعالج 

رايتها،  حملتم  والتي  لالأطفال  املعّقدة 

التدريِب  قاعدِة  بناِء  على  يحافَظ  ولكي 

ُمنجزات  هي  التي  ملُنجزاِتكم  والتطويِر 

َخاِدَم  يا  ـ  ذكرته  الذي  واإن  للوطن. 

احَلَرَميـِن ال�سِريفـَيـِن ـ  ي�سرٌي من كثري من 

جناحات احلر�ض الوطني التي اأ�س�ستموها 

وتابع م�سريتها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

احلر�ض  رئي�ض  نائب  عبدالعزيز،  بن  بدر 

نائب  عليها  واأ�سرف  اهلل،  حفظه  الوطني 

لل�سوؤون  امل�ساعد  الوطني  احلر�ض  رئي�ض 

بن  متعب  ركن  اأول  الفريق  الع�سكرية 

عبد اهلل بن عبد العزيز رعاه اهلل، وجاء 

ليلة   - اهلل  حفظكم   - الكرمي  توجيهكم 

البارحة اأن تكتمل امل�ساريع الأ�سا�سية لهذه 

اجلامعة خالل �سنتني، حتى ميكن توطني 

البحوث  تطور  لنواكب  ال�سحية  الكوادر 

املواطن  معاناة  نخفف  ولكي  العامل،  يف 

الكرمي يف مر�سه وحاجته. 

نيابة  اأخرى،  مرًة  اأرفع  اإنني  وقال: 

عن كافة زمالئي وزميالتي، ملقامكم ال�سكر 

علينا  تكّرمكم  على  والعرفان  والتقدير 

وال�سكر  حلفِلنا،  ورعايتُكم  لنا  ودعمكم 

مو�سول ل�سحبكم الكرام، وكل َمْن ح�سَر 

املالية  وزاَرَتي  واأُخ�ّض  ودعَم،  و�ساهَم 

والتعليم العايل، ولن اأن�سى جهود  زمالئي 

كانوا  حيُث  وتفانيهم،  وعملهم  وزميالتي 

مثاًل متمّيزًا لالإخال�ض والوطنية والإجناز 

والعمل اجلماعي املرتابط. 

من�سوبي  ان  حديثه  ختام  يف  وذكر 

اإّل  لهم  يبق  مل  ال�سّحية  املنظومة  هذه 

عاء ملقامكم الكرمي وملقام ويل عهدكم  الدُّ

واأن  والتوفيق،  وال�سعادة  بال�سحة  الأمني 

تكونوا ُذخرًا لالإ�سالم والإن�سانية، ثم للوطن 

واملواطن، واأن يجعَل هذا وطنًا اآمنًا، وفقكم 

اهلل و�سدد على طريق اخلري خطاكم

�شميدث ع�شًوا باملجل�س اال�شت�شاري

�سعود  امللك  ال�ست�ساري جلامعة  باملجل�ض  الربوف�سور هانك �سميدث ع�سًوا  اختري 

بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية وع�سًوا بق�سم التعليم الطبي بكلية الطب، وت�سرف مع بقية 

اأع�ساء املجل�ض بال�سالم على خادم احلرمني ال�سريفني يف الحتفال الذي اأقيم مبنا�سبة 

و�سع حجر الأ�سا�ض للجامعة وعدد من امل�سروعات الأخرى.

جامعة  من  والرتبية  التعليم  يف  جائزة  اأرفع  �سميدث  الربوف�سور  تلقى  اأن  و�سبق 

كاورلني�سكا بال�سويد الذي مينح جائزة نوبل.

هيئة  اأع�ساء  من  اأربعة  على  ي�سرف  �سميدث  الربوف�سور  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

التدري�ض بق�سم التعليم الطبي. 

نفذت كلية الطب بجامعة امللك �سعود 

بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية موؤخرا برناجمًا 

تعريفيًا يف عدد من املدار�ض الثانوية مبنطقة 

الريا�ض ارتكز على ثالثة حماور اأ�سا�سية متثلت 

يف كيفية اختيار الطالب لتخ�س�سه و�سروط 

القبول والت�سجيل ثم نبذة عامة عن اجلامعة 

م�سحوبة مبعلومات مف�سلة حول كليتي الطب 

والعلوم الطبية التطبيقية.

وتوىل تنفيذ هذا الربنامج عميد كلية 

و�سوؤون  الأكادميية  لل�سوؤون  امل�سارك  الطب 

م�ستخدمًا  العلوان  اإبراهيم  الدكتور  الطالب 

العر�ض  و�سائل  حما�سراته  يف  ال�سرح  مع 

الإلكرتونية التي اأتاحت للطالب التعرف على 

ومناهجها  وتخ�س�ساتها  وكلياتها  اجلامعة 

وكيفية الدرا�سة فيها. 

وقال الدكتور العلوان اإن الربنامج حظي 

التي  املدار�ض  طالب  من  وا�سحة  با�ستجابة 

وا�سحًا  تعاونًا  ولقت  الآن  زيارتها حتى  متت 

قدموا  انهم  ..مبينا  ومدر�سيها  مديريها  من 

نبذة وافية عن اجلامعة بكلياتها القائمة حاليُّا 

كلية الطب تنفذ برناجما تعريفيا

واملعتمدة يف ميزانية العام القادم وتلك املقرتحة 

يف اخلطة القادمة مع تركيز كبري على كليتي 

الطب والعلوم الطبية التطبيقية ومزاياهما و�سرح 

لهم معايري و�سروط القبول والت�سجيل وكيفية 

اختيار التخ�س�ض ال�سحيح الذي يتنا�سب مع 

ميول الطالب وطموحاته ومع ا�ستعداده الذهني 

وقدراته الأكادميية والعلمية. واأ�ساف مو�سًحا 

اأن املحا�سرات وبرنامج ال�سرح تناول بالتف�سيل 

مزايا اجلامعة وطرق واأ�ساليب الدرا�سة فيها 

من  واخلريج  للطالب  يتحقق  اأن  ميكن  وما 

اإىل  توؤهله  وتطبيقية  علمية  ومهارات  قدرات 

املمار�سة العلمية م�ستقباًل بكفاءة عالية م�سريًا 

اإىل اأن كليتي الطب والعلوم الطبية التطبيقية 

حققته  الذي  امللحوظ  للنجاح  نتاجًا  تعتربان 

ال�سوؤون ال�سحية باحلر�ض الوطن وما نالته من 

�سمعة م�سرفة يف جمال تطبيق برامج تدريب 

الأطباء املقيمني اأو برامج الزمالة يف مرحلة ما 

بعد التخرج مبدينتي امللك عبد العزيز الطبية 

يف الريا�ض وجدة. وذكر اأن كلية الطب وغريها 

من الكليات العلمية ت�ستهدف تدري�ض مبادئ 

التميز  حتفز  اأكادميية  بيئة  يف  الطب  وعلوم 

يف التعليم والبحث فيما يتعلق بالعناية الفائقة 

باملر�سى ورعايتهم وتوؤهل خريجيها لكت�ساب 

تطوير  على  ت�ساعد  ومهارات  معرفية  قدرات 

خدمات الرعاية ال�سحية املقدمة للمواطنني 

هذه  تطبيق  ويتم  الطب  تطور  يف  وامل�ساهمة 

الر�سالة بالتعاون مع موؤ�س�سات ال�سوؤون ال�سحية 

للحر�ض الوطني كافة.. م�سريا اىل اأن كلية الطب 

هي الأوىل من نوعها التي تدر�ض الطالب على 

م�سارين هما خريجو الثانوية العامة / الق�سم 

العلمي/ حملة البكالوريو�ض يف العلوم الطبية 

برامج  اإىل  لالن�سمام  وال�سيدلة  التطبيقية 

يف  النق�ض  �سد  يف  لالإ�سهام  املتكاملة  الطب 

جمال التخ�س�سات الطبية.

حديثه  ختام  يف  العلوان  الدكتور  ونبه 

اإىل اأن الكلية ت�سم يف الوقت نف�سه تخ�س�سات 

غري متوافرة يف جامعات اململكة الأخرى ولذلك 

فهي تتبنى معايري حرفية اأكادميية وتدريبية 

عالية وتطبق برامج التدريب املبا�سر وامل�ستمر 

الطبية  العزيز  عبد  امللك  مدينة  للطالب يف 

للحر�ض الوطني ومن ناحية عامة فهي متثل بعدا 

اأكادمييا وبحثيًا يعمق مفهوم الرعاية ال�سحية .
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املجل�س اال�شت�شاري العاملي  جلامعة امللك 

�شعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�شحية

اأ.د. دانيل هانلي

من م�ست�سفى جونز هوبكنز بالوليات املتحدة الأمريكية. وهو اأ�ستاذ يف 

جمال اأمرا�ض الأع�ساب. حا�سل على العديد من اجلوائز العاملية املرموقة. 

وهو من اخلربات العاملية يف التعليم والبحث العلمي والإدارة الطبية.

اأ.د. جورج ميلفيل وليامز

من م�ست�سفى جونز هوبكنز الطبي بالوليات املتحدة الأمريكية. 

اأ�ستاذ جراحة الأوعية الدموية وزراعة الأع�ساء ومن رواد زراعة الكلى، وراأ�ض 

العديد من اجلمعيات العلمية، ون�سر اأكرث من 200 بحث واألف العديد من 

املراجع العلمية.

اأ. د. قلربت هورتون مَدق

  اأ�ستاذ اأمرا�ض القلب من جامعة هافارد، واملدير الطبي خلدمات 

بارترن الطبية العاملية، له خربة اإدراية واأكادميية طويلة يف العديد من 

املراكز الطبية واجلمعيات العاملية.

اأ. د. برو�س قريقوري روبن�سون

عميد كلية الطب بجامعة �سيدين باإ�سرتاليا، وهو اأ�ستاذ الغدد ال�سماء 

ومن الباحثني الرئي�سني يف مركز كولينق لالأبحاث الطبية، وتركزت اأبحاثه 

يف جمال امل�سييات اجلينية لالأورام الغدد ال�سماء حيث حدد بع�ض م�سبباته 

اجلينية.

اأ.د. �سرييل قرينينق

توم�ض  بجامعة  الق�سم  ورئي�سة  احليوية  التقنيات  اأ�ستاذ 

رواد  من  وهي  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  بفيالدلفيا  جيفر�سون 

لها.  احلديثة  الأ�س�ض  و�سع  يف  واأ�سهمت  العامل،  يف  الطبية  التقنيات 

لديها خربة طويلة يف جمال التدريب والتعليم.

اأ.د. راينهولد هوك�س

رئي�ض اجلمعية العاملية للمعلوماتية الطبية. ورئي�ض معهد املعلوماتيه 

بحوث  ولديه  املجال،  رواد هذا  اأحد  باأملانيا.  برون�سويق  بجامعة  الطبية 

عديدة فيه، وهو اأ�ستاذ زائر يف العديد من اجلامعات. كما اأن له خربة 

طويلة يف الإدارة الطبية.

اأ.د. هينك �سميدت

عميد كلية العلوم الجتماعية بجامعة اإر�سما�ض بهولندا. من موؤ�س�سي 

من  العديد  يف  زائر  اأ�ستاذ  امل�سكالت.  حل  على  املبنى  احلديث  التعليم 

اجلامعات واأ�س�ض العديد من الكليات، وله باع طويل يف البحث العلمي يف 

جمال التعليم الطبي.

 اأ.د. ديفيد هوكنز 

العاملية يف جمال  اخلربات  اأف�سل  اأحد  بكندا.  اأوتاو  جامعة  من 

الإعتماد الأكادميي، وحمَكم بارز  للجامعات العاملية. وله اأبحاث عديدة يف 

اأمرا�ض املفا�سل والتعليم الطبي. وهو اأ�ستاذ زائر يف العديد من اجلامعات.
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برامج وقائية وعالجية 

يف املدار�س االبتدائية

باحلر�ض  ال�سحية  املنظومة  ر�سدت 

الوطني مبلغ 10 ماليني ريال لتنفيذ برامج 

وقائية وعالجية لكل ما يتعلق بالعناية ب�سحة 

اأطباء  الربامج  هذه  وينفذ  والأ�سنان،  الفم 

ذوي  ومن  الخت�سا�ض  اأهل  من  وطبيبات 

اخلربات الطويلة يف هذا املجال.

مدير  الإحيدب  على  الدكتور  وذكر 

خدمات الأ�سنان باملنطقة الو�سطى لـ )نب�ض 

اجلامعة(  اأن هذا الربنامج �ستكون له نتائج 

ملمو�سة خالل ال�سنوات املقبلة نظًرا لتاأ�سيلها 

املدار�ض  يف  الن�ضء  عند  الوقائي  للجانب 

الأجيال  على  �سيعود  ما  وهو  البتدائية 

م�سرًيا  التلوث  من  خالية  باأ�سنان  اجلديدة 

يف هذا اخل�سو�ض اإىل اأن ن�سبة تلوث اأ�سنان 

طالب املرحلة البتدائية يف مدار�ض احلر�ض 

األف طالب  والذين يفوق عددهم14  الوطني 

وطالبة بلغت %70.

مرمي  الدكتورة  قالت  جهتها  من 

الفرحان ا�ست�سارية طب �سحة املجتمع امل�سرفة 

على برنامج التعليم ال�سحي لالأ�سنان ملدار�ض 

ن حتى الآن  احلر�ض الوطني اإن الربنامج متكَّ

من الك�سف على اأكرث من 1800 طفل وطفلة 

ومعاجلة اأكرث من 500 طفل وطفلة و�ستحول 

مواعيد  اإىل  حتتاج  التي  املعقدة  احلالت 

اإ�سافية اإىل مركز التحويل اخلا�ض بالربنامج 

داخل اإ�سكان احلر�ض الوطني.

الأوىل من نوعها باململكة

اجلمعية العلمية ال�شعودية 

الوطنية لطالب الطب

وافق  معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري على اقرتاح معايل مدير اجلامعة 

الوطنية  ال�سعودية  العلمية  باإن�ساء اجلمعية  الربيعة اخلا�ض  العزيز  الدكتور عبد اهلل بن عبد 

لطالب الطبوالتي تتخذ من جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية مقرًا لها. 

وتتكون اجلمعية من طالب وطالبات كليات الطب احلكومية والأهلية يف كافة مناطق اململكة 

اإليها وفقًا لنظام  ال�سعوديني خارجها، الراغبني يف الن�سمام  ال�سعودية وطلبة الطب  العربية 

الع�سوية، ولكن ما مييزها هو اأن طلبة الطب هم اأنف�سهم من يديرها وي�ستفيد من خدماتها، 

وهي جمعية وطنية م�ستقلة غري هادفة للربح وحتظر احلديث يف اجلوانب غري العلمية والتعليمية 

ال�سعودية،  باجلامعات  العلمية  اجلمعيات  يف  بها  املعمول  املبادئ  غرار  على  وت�سري  والطبية، 

ومتار�ض ن�ساطاتها وفقًا للنظام الأ�سا�سي ال�سادر عن جمل�ض التعليم العايل.

املتعلقة  الطالب  اأفكار  وتطبيق  وتبادل  لبتكار  م�ستدامة  بيئة  خلق  يف  ر�سالتها  وتتمثل 

بالق�سايا املرتبطة بال�سحة وبالتعليم الطبي وليتمّكنوا من بناء قدراتهم وتنمية كلياتهم ونفع 

ا اإىل ت�سغيل  جمتمعاتهم املحلية والتفاعل اإيجابيا مع نظرائهم حول العامل.  وت�سعى اجلمعية حاليًّ

دفعة من طالب  ا�ستقبال  الطب من خالل  الدويل لطالب  الحتاد  مع  بالتعاون  دولية  برامج 

التخ�س�ض الذين ميثلون بع�ض الدول ال�سقيقة وال�سديقة لق�ساء �سهر من التدريب الإكلينيكي 

مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بعد اإنهاء الإجراءات النظامية بهذا ال�ساأن، كما �ست�سارك بوفد 

يف اجلمعية العمومية ال�سابعة واخلم�سني لالحتاد الدويل لطالب الطب التي �ستعقد اجتماعها 

يف جاميكا.

 

بكلية  والت�سجيل  القبول  ق�سم  اأكمل 

على  من�سوباته  تدريب  بجدة  التمري�ض 

للقبول  للمتقدمات  الآيل  الت�سجيل  نظام 

بالكلية عن طريق الإنرتنت، وبالتايل ميكن 

حامالت  اأو  العامة  الثانوية  خلريجات 

احلا�سب  ا�ستخدام  العلوم  بكالوريو�ض 

ابتداًء  ال�سبكة  بوا�سطة  الت�سجيل  يف  الآيل 

1430/1429هـ  القادم  الدرا�سي  العام  من 

وذلك اعتماًدا على قاعدة البيانات اخلا�سة 

مع  وبالتن�سيق  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

املركز الوطني للقيا�ض والتقومي يف التعليم 

العايل. 

التح�سري  الق�سم  يف  الآن  ويجري 

خريجات  من  م�ستجدة  طالبة   50 لقبول 

الأكادميي  العام  بداية  مع  العامة  الثانوية 

عدد  باأن  علًما  2009/2008م،  القادم 

ومع   طالبة،   193 هو  حاليًا  الطالبات 

العدد  يرتفع  جديدة  طالبة   50 اإ�سافة 

التهيئة  الآن  تتوا�سل  كما  طالبة.   243 اإىل 

تبداأ  اأن  وتقرر  النهائية،  لالمتحانات 

م   2008/6/7 يف  الإكلينيكية  المتحانات 

وت�ستمر ملدة اأ�سبوع، بينما تبداأ المتحانات 

ملدة  وت�ستمر  2008/6/14م  يف  النظرية 

اأ�سبوعني.وذكرت ذلك لـ )نب�ض اجلامعة( 

الدكتورة وفيقة عبد الرحيم �سليمان عميدة 

منذ  ا�ستخدم  الق�سم  اأن  واأو�سحت  الكلية 

التقنيات  من  وغريه  الآيل  احلا�سب  ن�ساأته 

العمل  اإجراءات  حت�سني  بهدف  احلديثة 

ذو  الإلكرتوين   SIS نظام  مثل  وتطويرها 

املقررات  لت�سجيل  املو�سعة  البيانات  قاعة 

الطالبة  معدل  �سوء  يف  وذلك  للطالبات 

كما  الدرا�سي،  وم�ستواها  الأكادميي 

اجلداول  لإن�ساء  النظام  هذا  ُي�ستخدم 

درا�سي ح�سب اخلطة  لكل ف�سل  الدرا�سية 

ت�شجيل اآيل للمتقدمات 

للقبول بكلية التمري�س بجدة

لكل  ميكن  ثم  ومن  وت�سل�سلها،  الدرا�سية 

املعلومات  على  الطالع  اأكادميية  مر�سدة 

اإر�سادهن  امل�سئولة عن  بالطالبات  اخلا�سة 

اإىل  و�سول  الكلية  يف  قبولهن  حلظة  من 

ت�سعى بجانب  الكلية  اأن  تخرجها.واأو�سحت 

اإحداث  اإىل  والدمام  بالريا�ض  نظريتيها 

اإىل  النية  تتجه  اإذ  مناهجها،  يف  تغيري 

اعتماد مناهج موحدة بني كليات التمري�ض 

الآن  تتوا�سل  املنحى  هذا  ويف  الثالث، 

املناق�سات من اأجل حتويل املناهج الدرا�سية 

املبني على  التعلُّم  اإىل  التقليدي  النمط  من 

تقوى  الدكتورة  فاإن  ولذا  امل�سكالت،  حل 

الإدارية  لل�سوؤون  امل�سارك  العميد  عمر 

املبني  التعليم  موؤمتر  �ستح�سر  بالكلية 

التمري�ض  كلية  تنظمه  الذي  الرباهني  على 

بالوليات  اأوهايو  بولية  �سن�سناتي  بجامعة 

الأول من  الأ�سبوع  الأمريكية خالل  املتحدة 

�سهر اأغ�سط�ض القادم.. 

الدكتورة  �ساركت  اأن  �سبق  وقد  هذا 

جمال  يف  العا�سر  العاملي  املوؤمتر  يف  وفيقة 

–اليونان خالل  اأثينا  التعليم الذي عقد يف 

املن�سرم  مايو  �سهر  من  الأخري  الأ�سبوع 

2008م حيث وقدمت بحًثا بعنوان:

 Evaluation of patient’s

 perception of being cared for, based

  .on the nursing theory of Jean Watson

�سئون  ق�سم  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 

من  العديد  نظم  اأن  �سبق  قد  الطالبات 

التي هدفت  املتنوعة  ال�سفية  الأن�سطة غري 

للطالبة  تتيح  ثرية  جامعية  بيئة  توفري  اىل 

اإمكانية ا�ستثمار اأوقات فراغها خالل فرتة 

تواجدها بالكلية يف غري اأوقات املحا�سرات 

�سخ�سيتها  بناء  يف  ي�ساهم  مما  الدرا�سية 

املتميزة يف خمتلف املجالت .

د  قبول اإلكرتوين موحَّ

للطالبات يف العام 

الدرا�شي 1430/29هـ

تقرر تطبيق نظام القبول الإلكرتوين 

يف  للطالبات  اجلامعات  كل  بني  املوحد 

وذلك  1430/1429هـ  الدرا�سي  العام 

لاللتحاق  الفر�ض  اأف�سل  تقدمي  بهدف 

املرحلة  خلريجات  اجلامعية  بالدرا�سة 

املتاحة  املقاعد  من  وال�ستفادة   ، الثانوية 

الريا�ض  مبنطقة  احلكومية  اجلامعات  يف 

، وت�سهيل اإجراءات القبول ، وتوفري اجلهد 

عناء  من  اأمورهن  واأولياء  الطالبات  على 

فر�ض  عن  بحثًا  اجلامعات  بني  التنقل 

الإلكرتوين  القبول  فكرة  وتعطي   ، القبول 

اأكثـــر  على  للتقدمي  للطالبة  فر�سًة  املوحد 

رغبة  ح�ســــب  نف�سه  الوقت  يف  جامعة  من 

البدائل  على  التعرف  اإمكان  مع  الطالبة 

املنــا�سبة.

�سليمان  بن  علي  بذلك  �سرح 

اإن  وقال  والت�سجيل  القبول  التويجري عميد 

خادم  لتطلعات  مواكًبا  ياأتي  الإجراء  هذا 

احلرمني ال�سريفني باإحداث نقلة نوعية يف 

املواطنني  على  الإجراءات  وتي�سري  الأداء 

التعليم  وزير  معايل  توجيهات  على  وبناء 

القبول  اإجراءات  وتطوير  بت�سهيل  العايل 

يف اجلامعات ، وبناًء على اجتماع جمل�ض 

اجلامعات  يف  للطالبات  القبول  تن�سيق 

ح�سره  الذي  الريا�ض  مبنطقة  احلكومية 

اجلامعات  مديرو  املعايل  اأ�سحاب 

قرر  والذي   ، الريا�ض  مبنطقة  احلكومية 

يف  املوحد  للقبول  اإلكرتونية  بوابة  اإن�ساء 

عمل  وفرق  جلان  وت�سكيل   ، اجلامعات 

يف  احلا�سب  واإدارات  القبول  عمادات  من 

اجلامعات ح�سب احلاجة لو�سع اآليٍة منا�سبة 

لتنفيذ ذلك .

الأربعاء  يوم  حتدد  وقد  هذا 

لإر�سال  اأخرًيا  موعًدا  )1429/8/26هـ(  

البــــريد املمتاز الذي  امل�ستندات عن طريق 

مكــــاتب  يف  جمـــــانًا  اخلدمة  هذه  يوفر 

الربيد  ملوؤ�س�سة  التابعة  املمتاز  الربيد 

ال�سعودي.

عمداء كلية الطب 

يبحثون اأطر التعاون 

بني كلياتهم

بن  حممد  الإمام  جامعة  ا�ست�سافت 

�سعود الإ�سالمية يوم الإثنني 1429/5/20هـ 

الثاين  الجتماع  2008/5/26م(  )املوافق 

لوزارة  التابعة  الطب  كلية  عمداء  للجنة 

التعليم العايل حتت رعاية كرمية من معايل 

اأبا  الأ�ستاذ الدكتور �سليمان  مدير اجلامعة 

اخليل.

وانتخب اأع�ساء اللجنة الدكتور خالد 

ر�سا مر�سد عميد كليــــة الطب بجامعة طيبة 

والدكتــور  للجنــــة  رئي�ًسا  املنورة  باملدينة 

خالد بن عبد الغفــــــــار عبد الرحمن عميد 

نائًبا  امل�سيفة  باجلامعــــــــة  الطب  كلية 

للرئي�ض.

الطب  كليات  عمداء  بحث  وقد  هذا 

اأوجه التعاون والتن�سيق بني كلياتهم يف اإطار 

اململكة  يف  الطبــي  التعليـــم  خلدمة  الجتاه 

ب�سفة  الجتماع  هذا  عقد  على  اتفقوا  ثم 

نهاية  ويف  درا�سية.  ف�سل  كل  يف  دورية 

الجتماع مت تكرمي العمداء امل�ساركني كافة 

من قبل معايل الدكتور اأبا اخليل.

وجتدر الإ�سارة اإىل ان الجتماع الأول 

بجامعة  الطب  كلية  رحاب  يف  ُعقد  للجنة 

طيبة باملدينة املنورة. 
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منا�سبة عظيمة ت�سهدها جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية.. ت�سريف خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حلفل تخريج اأول دفعة يف كلية الطب.. بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي 

امللكي الأمراء واأ�سحاب املعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  اأمري منطقة الريا�س وعدد من  الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 

الوزراء وكبار ال�سخ�سيات..

  وحلظات التخرج غامرة عادة بالفرح وال�سعادة، لي�س للطالب واأولياء اأمورهم فح�سب واإمنا لكل منت�سب 

ا يف م�سرية اجلامعة والتعليم العايل يف بالدنا.. ق حدًثا مهمِّ لهذه اجلامعة املتميزة.. وهي حلظات توثِّ

هيئة  واأع�ساء  م�سوؤولني  من  بال�ساأن  املعنيني  بع�س  وانطباعات  اآراء  ا�ستطلعنا  الكرمية  املنا�سبة  وبهذه 

تدري�س بالكلية.. ون�ستاأذن القارئ يف اأن ي�سحبنا عرب هذه الرحلة امل�سحونة بامل�ساعر والأحا�سي�س.

اأع�شاء هيئة التدري�س :اخلريجون فخر للجامعة يف اأي موقع يتجهون اإليه

خريجونا  قدوة وحملة م�ساعل

الإداري  املبنى  يف  جولتنا  بداأت 

الرئي�سي حيث مقر معايل الدكتور عبد 

مدير  الربيعة  العزيز  عبد  بن  اهلل 

اجلامعة.. وبعد برهة قليلة من النتظار 

باجلال�سني  املكتظ  معاليه  مكتب  اأمام 

ليلقي  خرج  ال�سوؤون  خمتلف  يف  ملقابلته 

اجلال�سني  جميع  وي�ستاأذن  التحية  علينا 

ال�سحافة  ل�سالح  معدودات  دقائق  يف 

املكتب  داخل  ويف  اخلريجني..  واأبنائه 

دفعة  اأول  بتخرج  فرحته  عن  معاليه  عربَّ 

ي�سعدنا  وقال  اجلامعة،  يف  الأطباء  من 

يت�سلمون  وهم  اليوم  نراهم  اأن  كثرًيا 

النخراط  اإىل  وي�ستعدون  التخرج  وثائق 

منهًجا حديًثا يف  اأن طبقوا  بعد  املهنة  يف 

داخل  مكثًفا  تدريًبا  وتلقوا  الطب  درا�سة 

باإ�سراف  مدينة امللك عبد العزيز الطبية 

درجة  على  واأ�ساتذة  اأكفاء  ممار�سني 

عالية من التاأهيل واخلربة.. و�ستكون هذه 

الدفعة باإذن اهلل رائدة ومميزة يف اأدائها 

ونتمنى  واملراجعني،  املر�سى  مع  وتعاملها 

اأن تت�سكل منهم قيادات يف املجال الطبي 

املجالت  يف  لغريهم  قدوة  يكونوا  واأن 

العملية والبحثية؛ ل �سيما وقد اأتيحت لهم 

اأثناء �سنوات الدرا�سة كل فر�ض التح�سيل 

منهج  عرب  واملناق�سة  وامل�ساركة  والتدريب 

على  الذكية  التعليم  وو�سائل  اإلكرتوين 

التهنئة  ننقل  النهاية  ويف  اختالفها.. 

اأمورهم..  واأولياء  اخلريجني  لأبنائنا 

اإىل  الإجناز  بهذا  اخلال�سة  والتهنئة 

خادم  راأ�سها  وعلى  احلكيمة  قيادتنا 

بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ـ حفظهما  الأمني  العزيز وويل عهده  عبد 

اهلل ـ على اهتمامهما ورعايتهما للجامعة، 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  مو�سولة  والتهنئة 

رئي�ض  نائب  العزيز  عبد  بن  بدر  الأمري 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الوطني  احلر�ض 

الفريق اأول ركن الأمري متعب بن عبد اهلل 

ومتابعتهما  دعمهما  على  العزيز  عبد  بن 

الآنية  اجلامعة  وبرامج  م�سروعات  لكل 

وامل�ستقبلية.. ونتمنى اأن يكون اأبناوؤنا قدوة 

املمار�سة  ميدان  يف  امل�ساعل  حملة  ومن 

وهم جديرون بذلك فعاًل. 

نتوقع اأن يربز من هذه الدفعة 

علماء اأكفاء

رحب بنا الدكتور بندر القناوي 

الأمني العام ملجل�س اجلامعة يف مكتبه 

بتخرج  �سعادته  عن  معرًبا  لنا  حتدث  ثم 

اأن هوؤلء  اأول دفعة يف كلية الطب، موؤكًدا 

اأي  للجامعة يف  �سيكونوا فخًرا  اخلريجني 

موقع يتجهون اإليه داخل مملكتنا احلبيبة، 

وقال اأتوقع اأن يوا�سل كثري منهم م�سريته 

الداخل  يف  �سواء  والدرا�سية  التعليمية 

كل  يف  اجلامعة  ي�سرفوا  واأن  اخلارج،  اأو 

واأن  اإليها،  النتماء  حب  بدافع  مواقعهم 

الطبية  املحافل  ي�سرفوا وطنهم كذلك يف 

الدولية عرب امل�ساركات الفاعلة والأبحاث 

اأن  ي�ستبعد  ول  الر�سينة،  اجلادة  العلمية 

يف  اأكفاء  وممار�سون  علماء  منهم  يربز 

لي�ض  وهذا  املهنة..  تخ�س�سات  خمتلف 

غريًبا ملن تعلَّم وفق اأحدث مناهج التعليم 

العامل..  م�ستوى  على  تطوًرا  واأكرثها 

وي�سعدين بهذه املنا�سبة اأن اأ�سارك اأبنائي 

اخلريجني فرحتهم و�سعادتهم بالتخريج، 

ينال  وملمو�ًسا  وافًرا  عطاًء  لهم  واأمتنى 

واأن  باإعجابه..  ويحظى  املواطن  ر�سا 

يكون جناحهم وتفوقهم و�سمعتهم الطبية 

لغريهم  وم�سجعة  عنا�سر جاذبة  واملهنية 

من الطالب اإىل الإقبال على درا�سة الطب 

هنا  وي�سرنا  العمالقة..  اجلامعة  هذه  يف 

الإجناز  بهذا  تهنئتنا  عن  لهم  نعرب  اأن 

العلمي، واأن نهنئ اأنف�سنا وجميع الزمالء 

يف الكلية على ما بذلوه من جهود يف تاأهيل 

كبري  �ساأن  لها  �سيكون  التي  الكوكبة  هذه 

والتهنئة  اهلل..  باإذن  العملي  املجال  يف 

راأ�سها  وعلى  احلكيمة  لقيادتنا  اخلال�سة 

لقيادات  ثم  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

دٍائًما  يحر�سون  الذين  الوطني  احلر�ض 

م�سريتها  ورعاية  اجلامعة  هذه  دعم  على 

التعليمية.

اأول الغيث قطرات ثم ينهمر

اأرى  واأنا  تغمرين  فيا�سة  م�ساعر 

اليوم اأبنائي وقد توَّجوا م�سوارهم العلمي 

بنيل بكالوريو�ض الطب واجلراحة يف هذه 

الأ�ستاذ  عرب  هكذا  املتميزة،  اجلامعة 

الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

يجد  يكاد  ل  وهو  الطب  كلية  وعميد 

مع  للحديث  الوقت  من  كافية  ف�سحة 

منهمك  فهو  اإعالمية،  و�سيلة  اأو  �سحيفة 

ل  بهمة  عليه  ينكب  الذي  عمله  يف  دائًما 

تفرت. �سمت قلياًلُ ثم تابع نالوا �سهادة يف 

و�سرب  واجتهاد  بعد جدٍّ  واجلراحة  الطب 

وكفاح، وا�ستطاعوا حتقيق اأق�سى درجات 

واملتطورة  احلديثة  مناهجها  من  الإفادة 

املنظومة  على  كامل  ب�سكل  واملعتمد 

الكفاءات  من  كثرًيا  واأفادوا  الإلكرتونية، 

كلية  حتت�سنها  التي  املرموقة  العلمية 

الطبية  عبدالعزيز  امللك  ومدينة  الطب 

على  الآن  اأنهم  يف  متاًما  واأثق  بالريا�ض، 

للمهنة،  والإتقان  درجة عالية من اجلودة 

واجلامعة  الكلية  ت�سريف  على  وقادرون 

باأداء رفيع ومعاملة يف غاية الود واللطف 

لهم  فتحت  فقد  ل؟  ومل  مر�ساهم،  مع 

الإبداعي،  التفكري  نوافذ  الكلية  مناهج 

والتحليل  املناق�سة  اإمكانية  لهم  وهياأت 

جمموعات  داخل  العمل  عرب  وال�ستنباط 

�سغرية ثم الو�سول اإىل حلول ناجعة حول 

هذا  وكان  املطروحة..  الطبية  امل�سكالت 

الطالع  على  بتحفيزهم  كفياًل  الأ�سلوب 

والبحث وال�ستق�ساء ومالحقة املعلومات 

يف خمتلف اأوعيتها، اإ�سافة اإىل ما اأتاحته 

من  الطبية  العزيز  عبد  امللك  مدينة  لهم 

ل�سيقة  وم�ساركة  مكثف  تدريب  برامج 

يف  والفنيني  واملمار�سني  لال�ست�ساريني 

م�سرية  و�ستم�سي  اأق�سامها..  خمتلف 

حتت  اأنها  طاملا  النهج  هذا  على  الكلية 

الر�سيدة،  قيادتنا  من  مبا�سرة  رعاية 

احلر�ض  قيادة  من  م�ستمر  ودعم  ومتابعة 

الوطني.. ولي�ض ثمة �سك يف اأنهم ي�سكلون 

اإ�سافة حقيقية للقطاع ال�سحي. هذه اأول 

ينهمر...  ثم  قطرات  الغيث  واأول  دفعة 

ولأولياء  اخلريجني  لأبنائنا  فالتهنئة 

على  اخلريجني  اأبنائي  جلميع  و  اأمورهم 

العليا  والدرا�سات  البكالوريو�ض  م�ستوى 

التي  املجالت  التوفيق يف كل  لهم  واأمتنى 

يتجهون اإليها...

طالب الأم�س زمالء اليوم

الطبية  املدينة  داخل  مكتبه  يف 

بن  حممد  الدكتور  على  الباب  طرقنا 

�سعد املعمري العميد امل�سارك لل�سوؤون 

ال�سريرية فاإذن لنا، كان م�ستغرًقا متاًما 

وحتى  يبدو،  كما  علمية  مادة  اإعداد  يف 

يف  دخلنا  وقته  اإهدار  يف  �سبًبا  نكون  ل 

املو�سوع مبا�سرة، و�ساألناه عن انطباعاته 

دفعة  اأول  يف  طالًبا   24 تخرج  مبنا�سبة 

لي�سمح  وقال:  مقعده  يف  اعتدل  بالكلية؟ 

اأبناوؤنا مب�ساركتهم فرحة التخرج بعد  لنا 

الطبي  والفرح  يتحقق  احللم  راأينا  اأن 

بالأم�ض  طالبنا  اأن  ذلك  ينمو..  الرائد 

�سي�سبحوا زمالء لنا وي�ساركوننا مهماتنا 

�سعور  اإنه  ال�سحية..  الرعاية  تقدمي  يف 

م�ست  قليلة..  اأ�سطر  يف  كلمات  ت�سفه  ل 

مرحلة  خريجونا  و�سيبداأ  �سريعة  الأيام 

�سنوات  اأربع  العملية،  حياتهم  يف  جديدة 

بقدر  التح�سيل  يف  اأم�سوها  التحدي  من 

حتى  واملثابرة  وال�سرب  اجلهد  من  كبري 

حتقق هدفهم باأن ي�سبحوا اأطباء يقدموا 

اأن  �سك  ول  واأبنائه..  للوطن  خدماتهم 

اعتمد  الكلية  ته  تبنَّ الذي  الإبداعي  املنهج 

عرب  التعلم  طرق  اأحدث  تطبيق  على 

يكون  اأن  على  الرتكيز  مع  امل�سكالت  حل 

الطالب حمور العملية التعليمية، وعن�سًرا 

كان  كما  ًيا  ُمتلقِّ ل خاماًل  وم�سارًكا  ن�سًطا 

يف الطرق التقليدية. 

الطالب  اأبنائي  اأهنئ  واأخرًيا 

كل  فيها   ي�ساركني  تهنئة  وهي  بالتخرج، 

الزمالء والزميالت الذين عملوا جاهدين 

ومثالية  رائدة  تعليمية  بيئة  توفري  على 

لطالبهم، كما اأهنئ معايل مدير اجلامعة 

الزمالء  وجميع  الكلية  عميد  و�سعادة 

على  الغالية  املنا�سبة  بهذه  والزميالت 

قلوبنا جميًعا.

تكامل اجلوانب الأكادميية  

والتطبيقية

حجري  على  الدكتور  التقينا 

رئي�س ق�سم العلوم الطبية الأ�سا�سية 

بكلية الطب وهو خارج من اإحدى قاعات 

عن  و�ساألناه  الطب  كلية  يف  املحا�سرات 

الكلية  يف  دفعة  اأول  تخرج  حول  انطباعه 

فقال: بعد اإن�ساء كلية الطب داخل املنظومة 

ال�سحية باحلر�ض الوطني تكاملت بف�سل 

مع  والتعليمية  الأكادميية  اجلوانب  اهلل 

برامج التطبيق والتدريب املكثف، وحر�ض 

اأن  على  تاأ�سي�سها  بدايات  يف  م�سوؤولوها 

ب�سكل  يركز  متميز  اأكادميي  بطابع  تت�سم 

كمنتج  وتاأهيله  الطالب  اإعداد  على  كبري 

جمايل  يف  ريادي  دور  و�ساحب  نهائي، 

املمار�سة والبحث، ولذلك ا�ستوحت الكلية 

مرموقة  عاملية  جلامعات  حديثة  مناهج 

وتاأثريها  تطبيقها  جناح  التجارب  اأثبتت 

طبية  كفاءات  بناء  يف  والفاعل  القوي 

العمل  جمال  يف  نظرائهم  على  تفوقوا 

واملنهج  وتعاماًل..  واأداًء  تفكرًيا  امليداين 

طريقة  يف  يتمثل  الكلية  طبقته  الذي 

ومن  امل�سكالت،  حل  على  املبني  التعلم 

خم�ض  حوايل  امتدت  التي  جتربتنا  خالل 

�سنوات تاأكد لنا اأن هذا املنهج هو الأمثل 

الذين  اأبناوؤنا  فهاهم  الطبي،  للتعليم 

بوا يف البداية هذا الأ�سلوب امل�ستحدث  تهيَّ

وا عن نتائجه الباهرة  وا�ست�سعبوه قد عربَّ

واملوؤثرة يف بنائهم العلمي والأكادميي.

وملا كنت اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض 

منهج  تطبيق  على  اأ�سرفوا  الذين  الأوائل 

بالكلية،  امل�سكالت  حل  على  املبني  التعلم 

العقلي  البناء  يف  تاأثريه  وتابعوا  ووقفوا 

باأن  يقني  على  فاأنا  لأبنائنا،  والعلمي 

البحثية  ومراكزها  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

واأنهم  اجتذابهم،  على  وتت�سابق  �ست�سعى 

�سيكونوا رواًدا وكفاءات ُي�سار اإليها بالبنان 

يف اأي موقع يتجهون اإليه..  هنيًئا لطالبي 

املتخرجني يف هذه الدفعة الأوىل، والتهنئة 

اأمورهم ثم جلميع املواطنني بهذه  لأولياء 

الإ�سافة الطبية املتميزة.

ع�سق املعرفة هو الدافع ملوا�سلة 

الدرا�سة 

�سعدنا اإىل الطابق الثاين من املبنى 

الإداري الرئي�سي حيث مقر وكالة اجلامعة 

للدرا�سات العليا لنلتقي بالأ�ستاذ الدكتور 

را�سد الرا�سد وكيل اجلامعة للدرا�سات 

امل�سوار  اأبناوؤنا هذا  توج  لقد  فقال  العليا 

حتقيق  لهم  كان  وما  و�سربهم،  بجدهم 

على  واإقبالهم  ذلك،  لول  النجاح  هذا 

درا�سة الطب بعد التخرج يف تخ�س�سات 

اأخرى على م�ستوى البكالوريو�ض دليل كاف 

خا�سة،  الطب  وملهنة  للعلم  ع�سقهم  على 

مع  ال�سابقة  تخ�س�ساتهم  فاإن  ولذلك 

اأدائهم  التخ�س�ض اجلديد �سريفع كفاءة 

اأن  بعد  كبرية  بثقة  العمل  من  وميكنهم 

تطبق  التي  املتميزة  الكلية  تاأهلوا يف هذه 

على  املبني  التعلم احلديث  مناهج  اأف�سل 

تقنية  بنيات  وبا�ستخدام  امل�سكالت،  حل 

وقدرته  نف�سه  يف  الطالب  فثقة  متطورة.. 

والتحليل  واملناق�سة  املنطقي  التفكري  على 

واتخاذ القرار ال�سائب كلها براهني على 

اأف�سل خدمات  تقدمي  اإمكانية جناحه يف 

الرعاية ال�سحية والطبية عندما ينخرط 

يف جمال املهنة.. كما اأتوقع لهم م�ستقباًل 

يف جمال البحث العلمي والبتكار والإبداع 

والكت�ساف لأن عمليات اإعدادهم ارتكزت 

على قواعد علمية را�سخة.

لهم  اأتقدم  اأن  اإل  هنا  ي�سعني  ول 

الدرا�سي  م�سوارهم  تتويج  على  بالتهنئة 

مو�سولة  والتهنئة  الطب،  يف  باإجازة 

لآبائهم ولأفراد املجتمع كافة.. كما اأهنئ 

بتخريج  واأ�ساتذتها  الطب  كلية  م�سوؤويل 

للجميع  الأمنيات  مع  دفعاتهم  اأوىل 

بالتوفيق وال�سداد.

جميع  الرا�سد  الدكتور  هناأ  كما 

برامج  يف  تخرجوا  الذين  الطالب 

املاج�ستري  م�ستوى  على  العليا  الدرا�سات 

والزمالت ومتنى لهم التوفيق يف حياتهم 

العملية.

ملالحظات خريجينا اأهمية يف 

تطوير برناجمنا

الدين  حمي  الدكتور  الأ�ستاذ 

ق�سم  رئي�س  جمذوب   علي  حممد 

يكاد  ل  الطب  بكلية  الطبي  التعليم 

ي�ستقر يف مكتبه، فهو دائم احلركة م�سخًرا 

م�سوؤويل  مع  للم�ساركة  وقته  من  كثرًيا 

بجانب  التعليمية  العملية  لتطوير  الكلية 

اأن يغادر  ما لديه من عبء درا�سي، وقبل 

املحا�سرات  قاعة  اإىل  طريقه  يف  مكتبه 

وكان قد فرغ لتوه من اإعداد جملة خا�سة 

طلبنا  الإجنليزية،  باللغة  التخرج  عن 

الكبرية  املنا�سبة  هذه  عن   احلديث  منه 

والعتزاز طالب  الفخر  بكل  اأهنئ  فقال: 

اأربع  اإكمال  بعد  بتخرجهم  الأوىل  الدفعة 

الذي  الإبداعي  الربنامج  هذا  يف  �سنوات 

اأحدث التقنيات التعليمية واأرفع  ي�ستخدم 

املبني  كالتعلم  التعليمية  ال�سرتاتيجيات 

جامعة  من  امل�ستمد  امل�سكالت  حل  على 

يف  الربنامج  هذا  جناح  ويتمثل  �سيدين، 

التقارير الإيجابية خلرباء عامليني، وكذلك 

يف نتائج التقومي املكثف والدوري للربنامج 

التي اأ�سارت اإىل حتقيق الأهداف ب�سورة 

األن  واأنا  العاملية..  املعايري  مرجوة ح�سب 

اأ�سعر بالفخر كاأحد اأع�ساء  الفريق الذي 

على  والتنفيذ  التخطيط  عمليات  توىل 

اأكمل وجه. ونحن على ثقة تامة باأن خريج 

املهتم  للطبيب  مثاًل  �سيكون  الدفعة  هذه 

مب�ساكل مر�ساه وجمتمعه، و مت�سدًيا لها 

قدرة.  و  واإرادة  عزمية  من  ميلك  ما  بكل 

مليئة  عملية  حياة  جميًعا  لهم  واأمتنى 

بالإجناز والنجاحات الباهرة.. كما اأمتنى 

مبالحظاتهم  تزويدنا  اإىل  يبادروا  اأن 

تطوير  يف  ت�ساعدنا  التي  واآرائهم  

لتحقيق  ا�ستهداًفا  التعليمي  برناجمنا 

م�ساف  اإىل  وو�سوًل  الأكادميي  التميز 

كليات الطب العاملية.

نحن ولدنا اآباًء

ابنك؟  يف  تقول  ذا  ما  رجل:  �سئل 

مدحُته  اإذا  لأين  اأقول..  كيف  فاأجاب: 

تلد  النا�ض  ظلمُته..  هجوُته  واإذا  هجوُته، 

ح�ِسن 
ُ
اأ ما  ُيح�ُسن  والًدا  ولدتُّ  واأنا  اأولًدا 

ح�سُن ما ُيح�سن.. كانت تلك الكلمات 
ُ
ول اأ

بها  ا�ستقبلنا  لطيًفا  ا�ستهالًل  احلكيمة 

�سلميان  بن  علي  الدكتور  الأ�ستاذ 

التويجري عميد القبول والت�سجيل 

و�سوؤون الطالب واأ�ستاذ الف�سيولوجي 

يف مكتبه باملبنى اجلديد بكلية الطب حيث 

�سابق  موعد  على  بناًء  و�سولنا  يتوقع  كان 

باأريحيته  التويجري  بروف�سور  قابلنا  معه، 

ا عن  ً وابت�سامته املعهودة، ثم ا�ستطرد ُمعربِّ

اخلريجني  وم�سارًكا  بال�سعادة  اإح�سا�سه 

واأخ�سى  اأبنائي  وكاأنهم  اأح�ضُّ  فرحتهم: 

اخل�سية  ولول  ا،  ذمًّ لهم  مدحي  يكون  اأن 

الثناء  يف  لأ�سرفت  باملبالغة  اتهامي  من 

كل  من  وا�ستفادوا  تعلَّموا  لقد  عليهم.. 

ز  تيح لهم من فر�ض تعليم طبي متميِّ
ُ
اأ ما 

مل  حديثة  اإلكرتونية  مناهج  على  اعتمد 

تتوافر يل ولأمثايل من الأجيال ال�سابقة.. 

على  ويتميَّزون  اإًذا  يتقدمون  ل  فكيف 

والتقنيات  الإمكانات  هذه  ولديهم  اآبائهم 

يف  خال�سة  كاملة  ثقة  اأثق  واأنا  العالية. 

الذين  اأبنائي  يف  ثم  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 

�سيمار�سون الطب بدرجة عالية من العلم 

قدرتهم  يف  ومتيقن  واخلربة،  واملهارة 

كبري  بقدر  مر�ساهم  مع  التعامل  على 

من اللطف وكاأنهم اآباًء واإخواًنا لهم.. ول 

ال�سف  �سيقفون يف  اأنهم  اأ�سك مطلًقا يف 

الأول خلدمة وطنهم ورفعة �ساأنه و�سمعته 

يف خمتلف التخ�س�سات الطبية.

اجلامعية  املدينة  بنية  اكتمال  ومع 

اجلديدة التي حتتوي على قاعات درا�سية 

احلديثة  التقنيات  و�سائل  بجميع  جمهزة 

لكل  املهيئة  واملختربات  املعامل  بجانب 

املكتبات  اإىل  بالإ�سافة  التعليمية  الو�سائل 

وو�سائل  والدوريات  باملراجع  تزخر  التي 

الت�سال باملكتبات وم�سادر املعلومات يف 

خمتلف مراكز البحوث العلمية واجلامعات 

دعم  مراكز  عل  حتتوى  كما  املرموقة. 
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اجلامعة..ريادة يف تطبيق منهج التعلم املبني على حل امل�شكالت

خارج  تقع  التي  الأن�سطة  عرب  التنعليم 

املنهج الدرا�سي مما �سوف ي�ساعد الطالب 

على بناء �سخ�سية متوازنة،

ويف اخلتام اأو�سي اأبنائي اخلريجني 

واملحبة  والتفاين  والإخال�ض  بالأمانة 

والتقيد  احلنيف،  ديننا  لقواعد  والمتثال 

املمار�سة  جمال  يف  املهنة  باأخالقيات 

اأو  يعرفون  ملن  ال�سحية  الرعاية  وتقدمي 

ل يعرفون.

جيل متميز من دار�سي الطب

ا�ستاأذنا الدكتور ب�سام احلم�سي 

التعليمية  لل�سوؤون  امل�سارك  العميد 

امل�ساندة يف احلديث عن انطباعاته حول 

ع  تخريج اأول دفعة يف الكلية، فقال اإننا نودِّ

يف هذه املنا�سبة اأول جمموعة من �سبابنا 

الذين تاأهلوا ملمار�سة الطب يف هذه الكلية 

اإل اأننا �سعداء بنيلهم اإجازة علمية توؤهلهم 

ولأولياء  لهم  ونبارك  الطب،  ملمار�سة 

اأمورهم هذا النجاح الكبري.

 وقد ا�ستطاعت الكلية بناء جيل متميز 

اأحدث  طبقت  اأن  بعد  الطب  دار�سي  من 

من  امل�ستوحى  الإلكرتوين  التعليم  مناهج 

جامعات عاملية عريقة، وبعد اأن ا�ستقطبت 

اأع�ساء  وعاملية من  كفاءات حملية وعربية 

هيئة التدري�ض ممن ميتلكون مهارة وقدرة 

على نقل املعرفة واخلربة اإىل طالبهم عرب 

و�سائل الت�سال والتقنيات احلديثة، ل �سيما 

ولطالبهم  لهم  تتيح  التي  الإنرتنت  �سبكة 

اإمكانية التوا�سل العلمي والأكادميي املنتظم 

اأو  الذي ميكن معه تفادي اأي عوائق زمنية 

مكانية.. و�سكل تطبيق هذا املنهج الإلكرتوين 

اأولوية من اأولويات الكلية، ولها مربراتها يف 

وا�ستهلت  اجلامعة،  نواة  باعتبارها  ذلك 

وهذا  الآخرون..  انتهى  من حيث  م�سريتها 

ما اأك�سبها �سمعة اإقليمية ودولية يف املجالني 

التعليمي والتطبيقي.

اخلال�سة  التهنئة  ننقل  اخلتام  ويف 

قاعات  الآن  يغادرون  الذين  لأبنائنا 

الدرا�سة اإىل ميدان املمار�سة ونتمنى لهم 

ا�ستثمار ما جنْوه يف حياتهم الدرا�سية من 

امليداين،  العمل  يف  اأدائهم  تطوير  اأجل 

كل  تكري�ض  الدفعات  بقية  من  ونرجو 

الإمكانات  كل  من  لال�ستفادة  الوقت 

عبد  امللك  ومدينة  اجلامعة  يف  املتاحة 

العزيز الطبية.

ريادة يف تطبيق منهج التعلم املبني 

على حل امل�سكالت

منحنا الدكتور اإبراهيم العلوان 

العميد امل�سارك لل�سوؤون الأكادميية 

وقته  من  برهة  الطب  بكلية  والطالب 

عن  باحلديث  لطلبنا  م�ستجيًبا  الثمني 

انطباعاته حول تخريج اأول دفعة يف الكلية 

ت�سارع  ي�سهد  حني  املرء  ي�سعد  كم  فقال 

خطى النه�سة التعليمية يف بالدنا فها هي 

من  دفعة  اأول  للمجتمع  تقدم  الطب  كلية 

طالبها بعد اأن تلقوا تاأهياًل عاليًّا وتدريًبا 

التعليم  مناهج  لأف�سل  بتطبيقها  مكثًفا 

امل�ستمد من جتارب جامعات عاملية، هذا 

باعتباره  الطالب  على  يركز  الذي  املنهج 

كمنتج  وهدفها  التعليمية  العملية  حمور 

مع  الإ�سهام  اإىل  خالله  من  ت�سعى  نهائي 

الكليات النظرية يف �سدِّ النق�ض امللحوظ 

ال�سحي،  القطاع  تخ�س�سات  خمتلف  يف 

اجلانب  على  نف�سه  الوقت  يف  وتركز 

التطبيقي م�ستفيدة من اإلإمكانات املتاحة 

والتجهيزات احلديثة يف مدينة امللك عبد 

العزيز الطبية �سماًنا لتخرج طالب الطب 

على درجة عالية من التاأهيل واخلربة.

حتاول  الكلية  فاإن  ال�سياق  هذا  ويف 

البحث  م�ستجدات  من  ال�ستفادة  دائًما 

العلوم  جمال  يف  والتطبيقي  العلمي 

الدرا�سي،  منهجها  لتطوير  ال�سحية 

وتعمل على نقل التجارب الناجحة يف هذا 

ح�سيلة  اإثراء  اأجل  من  وذلك  امل�سمار، 

الطالب وخرباته ورفع قدراته على الأداء 

البحث  وعلى  الفعالة  واملمار�سة  اجليد 

القول  يف  حرًجا  جند  ول  اجلاد..  العلمي 

التعلم  منهج  تطبيق  يف  ريادة  منثل  باأننا 

بيئة  داخل  امل�سكالت  حل  على  القائم 

التعليم،  يف  التميز  على  حتفز  اأكادميية 

حول  مكثفة  بجرعات  الطالب  وتزود 

اأهمية العناية الفائقة باملر�سى ورعايتهم. 

ت�سعى  الكلية  فاإن  الغاية  هذه  ولتحقيق 

دائًما اإىل ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة تدري�ض 

خمتلف  يف  والتميز  بالكفاءة  لهم  م�سهود 

التفاعل  على  مقدرة  ولهم  تخ�س�ساتهم، 

ن�ساطهم  حتفيز  وعلى  طالبهم،  مع 

الذهني وحتريك قدراتهم على املالحظة 

واملناق�سة والتحليل وال�ستنتاج.

وطالبنا  اأنف�سنا  نهنئ  واأخرًيا 

ونتمنى  الطب  درا�سة  ملرحلة  بتتويجهم 

لهم التوفيق يف املجال العملي مبا ي�سرفهم 

وي�سرف كليتهم وجامعتهم.

خريجونا..  ا�ستثمار وطني متميز

العميد  اخلازم  حممد  الدكتور 

امل�سارك لل�سوؤون الأكادميية والطالب 

بكلية العلوم الطبية التطبيقية رجل 

م�ساغله  ورغم  مطبوع،  واإعالمي  ب�سو�ض 

يف العمادة وا�ستغراقه يف العملية التعليمية 

فاإن تعامله مع ال�سحافة ممتد ول ينقطع.. 

مبنى  يف  اجلديد  مكتبه  يف  اإليه  جل�سنا 

كلية الطب ن�ستطلعه عن تخريج اأول دفعة 

الطب  كلية  بداأت  فقال:  الطب،  كلية  يف 

ن�ساأتها  منذ  ا�ست�سعرت  لأنها  قوية  بداية 

املتعاظم  ودورها  الكبرية  م�سوؤولياتها 

جتاه الوطن، ولذلك فاإن اأول ثمرات ينعها 

الكفاءة  من  عالية  درجة  على  نح�سبها 

يف  بفعالية  ت�ساهم  اأن  وميكن  والقتدار، 

من  ال�سحي  القطاع  حاجة  بع�ض  �سدِّ 

ذلك  يف  م�ساحة  ول  الوطنية..  الكفاءات 

فقد ركزت الكلية يف كل مراحل اإعدادهم 

ال�سامية  واملهنية  الأخالقية  القيم  على 

يف  واأهدافها  اجلامعة  ر�سالة  توؤكد  التي 

بة على  تزويد املجتمع بقدرات موؤهلة ومدرَّ

القرارات  اتخاذ  وعلى  الإبداعي  التفكري 

اأو  مع�سالت  اأي  جتاوز  يف  ال�سحيحة 

بهذا  �سعيد  جلدُّ  واإين  �سحية..  م�سكالت 

ال�ستثمار الطيب الذي تقدمه كلية الطب 

ا يف اأنهم  اإىل وطننا الغايل، ول ن�سك مطلًقً

وي�سرفوا  املمار�سة،  جمال  يف  �سيتميزون 

قدوة  ويكونوا  واأ�ساتذتهم  جامعتهم 

لغريهم، وينالوا ثقة مر�ساهم..

لأبنائنا  والتربيكات  التهنئة  كل 

بالتوفيق  لهم  اأمنياتنا  مع  اخلريجني 

القادم،  العملي  م�سوارهم  يف  وال�سداد 

والتهنئة مو�سولة اإىل اأولياء اأمورهم واإىل 

بالتهنئة  واأخ�ض  والزميالت،  الزمالء  كل 

كلية  عميد  و�سعادة  اجلامعة  مدير  معايل 

الطب وجميع من�سوبيها. 

دفعة م�سرفة لكليتها

الفوزان  هيا  الدكتورة  خاطبتنا 

الإدارية  لل�سوؤون  امل�سارك  العميد 

عرب  بالريا�س  التمري�س  بكلية 

الهاتف مهنئة اخلريجني الذين ميثلون اأول 

دفعة يف كلية الطب، ومعربة عن اعتزازها 

بهذا اجليل من الأطباء الذين تلقوا تعليًما 

منهج  خالل  من  ومكثًفا  مت�ساًل  وتدريًبا 

وقالت  امل�سكالت،  حل  على  املبني  التعلم 

يكفيهم بهذا التاأهيل اأن ي�سرفوا جامعتهم 

وكليتهم يف مواقع العمل امليداين يف بالدنا 

نالوه  مبا  يفخروا  اأن  لهم  وحق  احلبيبة، 

وحتت  اأكفاء  اأ�ساتذة  يد  على  تعليم  من 

اإ�سرافهم، واأن يفاخروا به بح�سيلتهم من 

لديهم  تراكمت  التي  واخلربات  املعلومات 

الإلكرتوين  والتوا�سل  التدريب  خالل  من 

مع اأ�ساتذتهم ومع خمتلف اأوعية املعلومات 

على امل�ستويني املحلي والعاملي.

يدرك  اأن  اإىل  نتطلع  نحن  وقالت  

طالبنا اأن التخرج والإنخراط يف املمار�سة 

بداية  واإمنا  املطاف  نهاية  لي�ض  املهنية 

يف  ورغبة  عطاًء  اأكرث  جديدة  ملرحلة 

تنمية الذات والإرتفاع بح�سيلة املعلومات 

املمار�سة  اأن  ل�سيم  اخلربة  ومب�ستوى 

والتح�سيل  لالطالع  ونوافذ  اأبوابًا  تفتح 

ميكن  يوم  كل  �سم�ض  مطلع  يف  والبحث، 

 . خرباتهم  و�سقل  مهاراتهم  تطوير  لهم 

على  كامال  حر�سًا  يحر�سوا  اأن  ونتمنى 

واأن  والندوات،  املوؤمترات  يف  امل�ساركة 

من  ملزيد  الأكادميي  م�سورهم  يوا�سلوا 

التاأهيل عرب الدرا�سات العليا والتخ�س�ض  

للخريجني  اخلال�سة  تهنئتها  وعربت عن 

اأعربت  واأ�سرهم.كما  اأمورهم  ولأولياء 

التمري�ض  كلية  خلريجي  تهنئتها  عن 

خريجات  من  دفعة  اأكرب  باعتبارها 

والنجاح  التوفيق  لهن  ومتنت  التمري�ض 

يف جمال املمار�سة.

قدرة املبادرة لدى خريجينا

ويف مكتبه بكلية الطب قال الدكتور 

ق�سم  رئي�س  الك�سي  املح�سن  عبد 

ي�سارك  اإنه  بالكلية  الأ�سا�سية  العلوم 

اأبناءه اخلريجني واأولياء اأمورهم م�ساعر 

الدفعة  هذه  اأن  واأكد  بالتخرج،  الفرحة 

املمار�سة  ميدان  اإىل  الكلية  مدخل  هي 

امل�ستوى  يربز  عطاًء  ت�سكل  وهي  العملية، 

بعد  اإليه  و�سلوا  الذي  الرفيع  الدرا�سي 

حل  يف  املنطقي  التفكري  اأ�س�ض  تعلموا  اأن 

الإلكرتوين  املنهج  لهم  واأتاح  امل�سكالت، 

احلديث الذي تطبقه الكلية بكفاءة عالية 

من خالل اأ�ساتذة م�سهود لهم بالتميز اأن 

يكونوا على �سلة وارتباط مبا�سر بو�سائل 

ا  اأي�سً واكت�سبوا  الطبية،  املعرفة  واأوعية 

خربة وا�سعة يف اأ�ساليب املناق�سة ال�ساملة 

اإىل  اهلل  باإذن  يوؤهلهم  مما  واملتعمقة 

الأداء املتميز، ويرفع قدرتهم على املبادره 

الطبية،  للم�سكالت  الت�سدي  واملباداأة يف 

التاأهيل  بجانب  لهم  باأن  ثقة  على  واأنا 

واخلربة  التجربة  من  ر�سيد  العلمي 

التدريب  برامج  عرب  لديهم  ت�سكلت  التي 

الطبية.  العزيز  عبد  امللك  مدينة  يف 

كفيلة  نالوها  التي  الطبية  الإجازة  وهذه 

جمال  يف  مهمة  اأرقاًما  منهم  جتعل  باأن 

اأن  اإل  ي�سعني  ول  امليدانية..  املمار�سة 

لأبنائي اخلريجني  التهاين  اأزجي خال�ض 

�سواء  والنجاح  بالتوفيق  لهم  اأمنياتي  مع 

اأو يف جمال  بها  التي �سيعملون  املواقع  يف 

الدرا�سات العليا والتخ�س�ض.

أ.د. يوسف العيسى

د. بسام احلمصي

أ.د. راشد الراشد

د. محمد املعمري

أ. د. علي التويجري 

د. عبداحملسن الكشيد. محمد اخلازمأ. د. محي الدين مجذوب

د. علي حجيرد. إبراهبم العلوان
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طالب الطب لـ ) نب�س اجلامعة (

الرغبة وحب الوطن دافع اأ�شا�شي لدرا�شة الطب

اختيارهم  اأ�سباب  حول  املتخرجني  الطالب  من  جمموعة  على  اأ�سئلتنا  طرحنا  اجلديد  الكلية  مبني  يف 

اأن  للعلوم ال�سحية حتى بعد  العزيز  امللك �سعود بن عبد  تخ�س�س الطب واجلراحة يف كلية الطب بجامعة 

اأخرى كالعلوم وال�سيدلة والطب  البكالوريو�س يف تخ�س�سات علمية  ونالوا درجة  املرحلة اجلامعية  اأكملوا 

الطبية التطبيقية وما اإىل ذلك؟

 وما هي الأهداف التي ر�سموها مل�ستقبلهم وهم يلتحقون بالكلية؟ وعن راأيهم يف املنهج الدرا�سي وماذا حقق 

لهم من معارف وخربات وماذا اأعجبهم فيه ؟ 

و�ساألناهم عن اأكرث الأ�ساتذة تاأثرًيا يف م�سريتهم الدرا�سية؟ وطلبنا منهم التعبري عن انطباعاتهم وهم 

يتاأهبون لالنخراط يف جمال املمار�سة امليدانية؟ وان يحدثونا عن ذكرياتهم يف الكلية خططهم امل�ستقبلية؟

 جتاوب اخلريجون بحما�س معنا، وبادروا بتقدمي اإجابات كاملة على كل الأ�سئلة املطروحة.

رغبة قدمية دفعتني للطب 

ما هو حمفزك الأ�سا�سي لدرا�سة الطب 

للعلوم  العزيز  عبد  بن  �سعود  امللك  يف جامعة 

ال�سحية حتى بعد نيلك لدرجة البكالوريو�ض يف 

تخ�س�ض علمي اآخر؟ 

اأول  كان  اليامي  علي  حممد  �سامي 

املتحدثني من بني زمالئه فقال: كانت رغبتي 

اأكون  اأن  الثانوية(  املرحلة  )بعد  البداية  منذ 

طبيًبا يخدم بلده عرب هذا الثغرة؛ ولكن �ساء 

واأعمل  فيها  واأتخرج  ال�سيدلة  اأدر�ض  اأن  اهلل 

�سيدليًّا لعدة �سنوات، ولكن ما اأن �سمعت عن 

هذه الكلية التي تقبل حملة البكالوريو�ض يف اأحد 

تخ�س�سات العلوم ال�سحية حتى بادرت بتقدمي 

طلب لاللتحاق بها وكان يل ما اأردت بحمد اهلل 

وحتدث وم�ستحكمة،  قدمية  لرغبة  حتقيًقا 

 

فقال  �سمرقندي  الدين  جالل  �سهل   

امللك  الطبية بجامعة  العلوم  كلية  تخرجت يف 

ـ  طبية  خمتربات  تقنية  ـ  بجدة  العزيز  عبد 

تدفعني  تقدمت  الكلية  بهذه  �سماعي  وفور 

رغبتي ال�سديدة يف درا�سة الطب اإىل اللتحاق 

بها باعتبارها الكلية الوحيدة التي تقبل حملة 

هيثم عبد العزيز عمر  اأما  البكالوريو�ض، 

لاللتحاق  دفعتني  عوامل   3 هناك  اخلوقري: 

بالكلية هي: تطوير م�ستقبلي املهني، برناجمها 

هو الأول من نوعه يف اململكة الذي يقبل حملة 

الطب  درا�سة  فر�سة  ومينحهم  البكالوريو�ض 

امتداًدا لدرا�ساتهم ال�سابقة، نظام التعليم فيها 

علي  اأحمد  ويركز  و�سامل،  ومتجدد  خمتلف 

احلربي يف اللتحاق بهذا الربنامج على خدمة 

الوطن من خالل الإ�سهام يف �سد الحتياج يف 

جمال الطب، وثانًيا كي اأحقق ما كنت اأحلم به 

يف حياتي.

ع�سق املهنة وخدمة الوطن 

يتابع عبد الرحمن املطريي حديث زمالئه 

احلر�ض  م�ست�سفى  �سمعة  حفزتني  فيقول 

الوطني الذي اأخذ على عاتقة م�سوؤولية تاأ�سي�ض 

وتطوير كلية الطب التي اأ�سعر بفخر كبري واأنا 

وليد  ويوؤكد  فيها،  تتخرج  دفعة  لأول  اأنتمي 

عبد املعني ح�سن القا�سي اأن تطلعاته منذ 

املرحلة الو�سطى هي اأن ُي�سبح جراًحا، وكان 

اأ�سرف  ويقول  له،  بالن�سبة  قدمًيا  حلًما  هذا 

على  �سجعتني  لقد  احلازمي  �سالح  حممد 

اللتحاق بالكلية رغبتي ال�سديدة يف اأن اأ�سبح 

وثانًيا  املجال،  هذا  عرب  وطني  واأخدم  طبيًبا 

وجود هذا الربنامج لأول مرة يف بلدي احلبيب، 

دوافع  غبا�سي  اهلل  عبد  عماد  وُيرجع 

التحاقه بالكلية اإىل علمي باأن مدينة امللك عبد 

العزيز الطبية تعدُّ من اأف�سل امل�ست�سفيات يف 

منذ  لها  التقدمي  ولذلك مل يرتدد يف  اململكة، 

اأن اأتاحت الفر�سة حلملة البكالوريو�ض ، وكان 

التوقعات،  كل  �سيفوق  التدريب  باأن  يقني  على 

اأما علي حمني العماري فيقول �سجعني لدرا�سة 

الطب حبي لهذه املهنة منذ ال�سغر. وملا اأتيحت 

الفر�سة خللف بن في�سل العنزي قال لقد 

الذي  املتفرد  الطبي  الربنامج  هذا  حفزين 

كنت  فقد  اهلل  واحلمد  الطالب  حول  يتمحور 

�سمن امل�ستفيدين من جتربته الأوىل، ل �سيما 

واأنه ُيعد من النماذج القليلة احلديثة يف جمال 

التعليم الطبي، فهو يحفز الطالب على التفكري 

الإبداعي ليكونوا اأطباء ناجحني يف امل�ستقبل.

التعامل مع املر�سى هدف اأ�سا�سي

 ماذ هي الأهداف التي حددتها لنف�سك 

حتققت  وهل  الربنامج؟  باأهداف  مقارنة 

اأهدافك؟

م�سرًيا  العماري  على  احلديث  ابتدر 

اإىل اأن هدفه الأ�سا�سي كان هو احل�سول على 

املهارات  واإجادة  الطب  بكالوريو�ض  درجة 

يف  والجتهاد  للمر�سى،  خدمة  فيه  الأ�سا�سية 

التعلم وتطوير الذات، ثم انتقلت الفر�سة اإىل 

وليد القا�سي فقال بكالوريو�ض الطب كان هو 

اأكون  اأن  الطموح ثم التخرج مع الإملام بكيفية 

طبيًبا وممار�ًسا جيًدا وملَّاًحا، ومل تختلف روؤية 

عماد غبا�سي عن زميليه يف اأن ُي�سبح طبيًبا 

تدريبه  ُيكمل  حتى  جاهًدا  يعمل  واأن  ًنا،  متمكِّ

اأ�سرف احلازمي  اأهدافه، ويرى  ويحقق بقية 

درجة  باأق�سى  ال�ستفادة  يكمن يف  الهدف  اأن 

املنهجية  ال�سنة  واإنهاء  الربنامج  من  ممكنة 

ن اأحمد احلربي على روؤية �سابقيه  بنجاح، واأمَّ

فقال اإن الهدف هو ال�ستفادة الق�سوى من كل 

بنجاح،  اأجتازها  واأن  الكلية  يف  اأق�سيها  �سنة 

ويذهب هيثم اخلوقري اإىل اأنه قرر منذ البداية 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  خربات  من  ال�ستفادة 

تعلُّم  امل�ستطاع، ولذلك كان تركيزه على  بقدر 

مزيد من املهارات الطبية ومهارات التوا�سل مع 

املجتمع ككل، بجانب تعلُّم طرق البحث احلديثة 

قارب  اأنه  ويرى  الرباهني،  على  املبني  والطب 

الأخرية..  ال�سنة  نهاية  اأهدافه مع  من حتقيق 

اأهدافه  حول  �سمرقندى  �سهل  روؤية  وجاءت 

مطابقة ملا �سبق طرحه وهي اأن ي�سبح طبيًبا 

ناجًحا وحمرتًفا وقادًرا على م�ساعدة املر�سى.. 

اأما �سامي اليامي فكان هدفه هو احل�سول على 

درا�سة طبية قوية توؤدي اإىل تقوية جانب العمل 

والتخاطب ب�سكل فعال مع املر�سى.. ول تبتعد 

روؤية عبد الرحمن املطريي عن ذات الإطار، 

الذكاء  مهارة  امتالك  اأن  هو  هدفه  اأن  ذلك 

بحيث  ال�سحي  املجال  يف  يعمل  واأن  التقني 

ي�ستطيع التكيف مع ازدياد الطلب على الرعاية 

خلف  ويلخ�ض  والعامل،  اململكة  يف  ال�سحية 

اأهدافه يف حتقيق فائدة ق�سوى من  العنزي 

هذا الربنامج الطبي املتميز ف�ساًل عن اإمكانية 

والقدرة  وامتالك مهارات احلا�سوب  التوا�سل 

على ال�ستجابة حلاجات املجتمع.

التخ�س�س م�سروع املرحلة القادمة

* ما هي خطتكم ملرحلة ما بعد التخرج؟

اتفق جميع اخلريجني يف رغبتهم على 

بربنامج  واللتحاق  العليا  الدرا�سات  موا�سلة 

طبي درا�سية اأو تدريبية اأو الن�سمام اإىل بعثة 

ميولهم  تنا�سب  برامج  يف  الدرا�سة  ملوا�سلة 

للمجتمع،  ومفيدة  نادرة  وتكون  وتطلعاتهم 

والأبحاث  الدرا�سات  يف  امل�ساركة  بجانب 

املتميز  الأداء  على  املحافظة  مع  املتخ�س�سة، 

بقدر الإمكان.. واأعرب بع�سهم عن رغبته يف 

الزواج بعد التخرج مبا�سرة.

اآفاق جديدة يف التعليم والتدريب

 �سفوا لنا جتربتكم مع الربنامج؟

الذي  ـ  املطريي  الرحمن  عبد  اأكد 

بداأ احلديث ـ اأن الربنامج فتح له اآفاًقا جديدة 

على ال�سعيدين ال�سخ�سي والعملي، ويرى اأنه 

خا�سوا  الذين  اأوائل  من  لأنه  ا  جدًّ حمظوظ 

لقد  فيقول  القا�سي  وليد  اأما  كهذه،  جتربة 

كنت هنا منذ بدايات تاأ�سي�ض الكلية عندما مل 

تكن لديها كل هذه الإمكانات، فقط كان لديها 

جمرد حلم لرجال بنْوا كل �سيء من ال�سفر، 

وكنا نحن الطالب نالحظ فقط التغريات التي 

حتدث، وحقيقة اآمل اأن ي�ستمر هذا العمل، واأن 

تتاح يل فر�سة روؤيتها وقد اأ�سبحت اإحدى معامل 

علي  ويذهب  العامل..  حول  الطبي  التدري�ض 

العماري اإىل اأن جتربتهم مع الربنامج كانت 

رائعة، وطريقة التدري�ض ناجحة وتنمي العتماد 

على النف�ض والقدرة على حت�سيل املعلومة ثم 

كيفية التعامل مع املر�سى باأ�سلوب راق. ويقول 

�سامي اليامي اإن املنهج كان رائًعا لأنه يربط 

بني طريقة التعليم التقليدية والطرق احلديثة 

مما اأك�سب الطالب مميزات الطريقتني، وقال 

لقد كنا نتلقى حما�سرات تقليدية ثم منار�ض 

تعدُّ  التي  املر�سية  احلالت  من  التعلم  طريقة 

من اأف�سل الطرق التعليمية على الإطالق.. ثم 

ويقول  احلديث  خيط  غبا�سي  عماد  يلتقط 

اجلامعة  يف  ق�سيتها  التي  الأربع  ال�سنوات  اإن 

وكانت  قوي،  اأ�سا�ض  على  ومبنية  �ساملة  كانت 

الفر�ض الأكادميية املهياأة تت�سم مبهنية عالية 

رغم  معوقات  اأي  ت�سادفنا  ومل  وم�ساندة.. 

اأنها متوقعة بالن�سبة لأي جامعة حديثة العهد، 

م�ستقبل  ولها  ومثالية  ممتازة  الكلية  وهذه 

واعد وزاهر، و�ست�ساهم بفعالية يف تلبية حاجة 

خلف  ويقول  الأطباء..  من  ال�سحي  القطاع 

العنزي يف هذه املرحلة اجلديدة من التعليم 

لحظت تغرًيا وا�سًحا يف طرق التعليم وتختلف 

كثرًيا عن الأ�سلوب التقليدي، وهذا املنهج يعد 

من اأف�سل املناهج التعليمية لأنه يتمحور حول 

الطالب واملجتمع.

مناهج اأك�سبتنا الثقة 

ـ موا�ساًل احلديث عن  اأحمد احلربي  يقول 

اعتمد  لقد  ـ  الربنامج  مع  املكت�سبة  التجارب 

بنف�سه  لنف�سه  ال�سخ�ض  الربنامج على تطوير 

من خالل قراءة املراجع الطبية املختلفة واهتم 

درا�سته  يف  ووجدنا  كثرًيا،  العملية  باجلوانب 

متعة كبرية، واأك�سبنا ثقة يف نفو�سنا من خالل 

مناق�ساتنا مع بع�سنا حول احلالت املر�سية.. 

تطبيقه  اأمتنى  الربنامج  هذا  لنجاح  ون�سبة 

يف جميع كلياتنا الطبية. اأما هيثم اخلوقري 

فيوؤكد اأن الربنامج منحه فر�سة لدرا�سة الطب 

وفهمها  البداية  من  امل�سكالت  حل  طريق  عن 

�سمن  العمل  يف  �ساعده  كما  زوايا،  عدة  من 

مع جميع  التعاون  باب  وفتح  واحدة،  جمموعة 

ال�سال�سة  مبنتهى  الطبية  والكوادر  الطالب 

واملرونة، وعزز ثقة الطالب يف مواجهة املر�سى. 

�سهل �سمرقندي الأ�سياء التي تعلمها  د  وُيعدِّ

يف الكلية وخل�سها يف: العمل اجلماعي، البحث 

عن املعلومة مهما كانت، التخاطب مع املر�سى 

اخلطابة،  فن  املحا�سرات،  اإلقاء  واملوظفني، 

الأبحاث  اإجراء  الطبية،  الرباهني  البحث عن 

الطبية  املواد  جميع  درا�سة  بجانب  الطبية 

جتربته  احلازمي  اأ�سرف  وي�سف  الأخرى. 

من  وفريدة  جميلة  كانت  باأنها  الربنامج  مع 

نوعها رغم ما كان ي�سوبها من �سعوبات تعترب 

نوعه  يف  خمتلف  جديد  برنامج  اأي  يف  عادية 

فهو  التقليدية،  اجلامعية  الدرا�سة  طرق  عن 

برنامج يدفع الطالب اإىل تطوير نف�سه بنف�سه، 

ويعتمد على ن�ساطه وقدراته الذاتية.. ولذا فهو 

برنامج حمفز ومتطور ويعتمد على اأحدث واأهم 

العنزي  خلف  ويوافق  والأبحاث..  امل�سادر 

على ما اأورده زمالوؤه حول تركيز الربنامج على 

الطالب باعتباره حمور العملية التعليمية، ويتيح 

الأهداف  حتديد  يف  احلرية  من  كبرًيا  قدًرا 

الدرا�سية، ثم ي�سفه باأنه برنامج ممتع.

التوا�سل مع الأ�ساتذة مثار اإعجابنا

وما ذا اأعجبكم يف الربنامج؟ 

هكذا  ـ  الربنامج  يف  اأعجباين  �سيئان 

هذا  على  اإجابته  القا�سي  وليد  ا�ستهل 

ال�سوؤال ـ هما: طريقة التدري�ض والتوا�سل بني 

فطريقة  والطالب،  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

اأنف�سنا،  على  العتماد  علمتنا  التدري�ض 

فيه،  ال�ستمرار  وكيفية  التعلم  عند  وال�سدق 

وتعلمنا احلفر يف ال�سخر لال�ستمتاع مبياهها 

يتعلق  وفيما  ُيعلمنا،  من  جند  ل  حني  حتى 

الزمالء  لآراء  ال�ستماع  تعلمنا  بالتوا�سل 

الفر�سة،  تتاح  عندما  التطوير  يف  وتطبيقها 

تعلمنا ال�ستماع لل�سغري واحرتام راأي الكبري، 

ولي�ست  م�ستمر  تطوير  عملية  احلياة  واأن 

املطريي  الرحمن  عبد  ووا�سل  جامدة.. 

الذي يركز  التعليم  اأن  يف ذات املنحى موؤكًدا 

نف�سه  تطوير  م�سوؤوًل عن  يجعله  الطالب  على 

اأن  فريى  �سمرقندي  �سهل  اأما  اأكادمييًّا. 

الطبي  والتعليم  النقا�ض  وح�س�ض  جل�سات 

اإعجابه،  مثار  هي  امل�سكالت  حل  على  املبني 

وزاد  هيثم اخلوقري  روؤية  نف�ض  وكانت هذه 

دائًما  قريبة  كانت  الكلية  اإدارة  اأن  عليها 

الأجهزة  اأحدث  لهم  ووفرت  الطالب  من 

وعلي  احلازمي  اأ�سرف  ويوافق  التعليمية.. 

العماري زمالءهما فيما ذهبوا اإليه يف التعليم 

على  والعتماد  الأبحاث  واإجراء  والقراءة 

�سامي  يرى  بينما  وذلك  الطبية،  امل�سادر 

لكل جزء يف  والتنظيم  التخطيط  اأن  اليامي 

املنهج هو الذي ا�ستحوذ على اإعجابه رغم اأن 

هذا املهمة �سكلت حتدًيا يف حد ذاتها ولكنها 

جنزت ب�سورة رائعة.
ُ
اأ

ال�سنوات الإكلينيكية اأ�سعب املراحل

ما هي اأكرث  �سنوات الدرا�سة �سعوبة يف 

نظرك؟ 

ا�ستهل الإجابة عبد الرحمن املطريي 

ال�سنتني  يف  الربنامج  �سعوبة  تركزت  فقال 

اأي يف املرحلة ال�سريرية لأنها  الثالثة والرابعة 

كانت جمهدة ج�سديًّا وذهنيًّا ولكننا اعتدنا على 

ذلك، ووافقه زمالوؤه حممد احلازمي و�سامي 

اإليه  ذهب  فيما  اخلوقري  وهيثم  اليامي 

موؤكدين اأن ال�سنة الإكلينيكية الأويل )الثالثة( 

هي الأ�سعب لأنها متثل اأول العهد بالعمل الطبي 

الدرا�سة  فيها من  الطالب  انتقل  اإذ  امليداين، 

داخل الكلية اإىل الدرا�سة والعمل داخل امل�ست�سفى 

ب�سكل كلي، وكانت ت�سكل خطوة اأوىل يف جمال 

التطبيق الطبي وت�سمنت ن�ساطات مثل ح�سور 

على  ال�سباحية  واجلولة  ال�سباحي  التقرير 

املر�سى وتويل م�سوؤولية مري�ض معني ومتابعة 

حالته عالوة على ح�سور العيادات.. واختلف 

ال�سنة  اأن  يرى  الذي  القا�سي  وليد  معهم 

الثانية هي الأ�سعب والأطول مبا ت�سمنته من 

تركيز مكثف يف عدد املواد العلمية، ويتفق مع 

خلف العنزي معلاًل ذلك باأنها حتوي مقررات 

الأع�ساب وطب  القلب وطب  �سعبة مثل طب 

الكلى. اأما على العماري في�سف ال�سنة الأوىل 

فيها  يجابه  الطالب  لأن  بال�سعوبة  وحدها 

�سهل  ويكتفي  التدري�ض..  يف  جديدة  طريقة 

�سعبة  ال�سنوات  كل  اإن  بالقول  �سمرقندي 

عدا ال�سنة الأوىل. 

�سعوبة تتحول اإىل متعة؟

كانت  قائاًل  القا�سي  وليد  تابع 

غريبة  التعليمية  لالأغرا�ض  النقا�ض  جل�سات 

نقا�ساتنا  كانت  كيف  واأتذكر  الأمر،  بداية  يف 

اأ�سبوعيًّا  التكرار  مع  ولكن  بال�سعوبة،  تت�سم 

على  القائمة  مبادئها  ا�ستيعاب  من  نا  متكَّ

احرتام الآخر والعمل بروح الفريق، ول تبتعد 

روؤية هيثم اخلوقري كثرًيا عن زميله يف و�سف 

عن  الربنامج  لختالف  بال�سعوبة  البدايات 

طريقة التعليم التقليدي املعتاد، وقال ولكنني 

هو  املنهج  هذا  اأن  �سنوات  اأربع  بعد  اأدركت 

الأف�سل، فقد جعلني اأفكر واأت�سرف بطريقة 

على  الدخول  يف  كثرًيا  و�ساعدين  �سحيحة، 

املكتبات وا�ستخراج املعلومات التي اأحتاج اإليها 

على  العماري  علي  ن  ويوؤمِّ وو�سوح،  ب�سهولة 

ما ذهب اإليه زمياله، فيقول كان انطباعي يف 

البداية عن املنهج اأنه �سعب، ووجدت بالفعل 

بعد  الآخرين، ولكن  اأمام  التحدث  �سعوبة يف 

ال�سعوبات.  هذه  جميع  زالت  الثانية  ال�سنة 

املعتمد  التعليم  اأن  فريى  اليامي  �سامي  اأما 

جديدة  جتربة  يعد  املر�سية  احلالت  على 

بالن�سبة اإليه، غري اأنه ا�ستطاع اأن ينظر اإليها 

الوقت  يف  وتعليمية  ممتعة  طريقة  اأنها  على 

حتى  قوة  العتقاد  هذا  زاد  لقد  وقال  نف�سه، 

بع�ض  على  اأتاأ�سف  جعلني  مما  يقيًنا  اأ�سبح 

تختلف  كانت  لأنها  ال�سابقة  درا�ساتي  مراحل 

اأ�سرف  ويتابع  اجلديد..  الأ�سلوب  هذا  عن 

موؤكًدان  املطريي  الرحمن  وعبد  احلازمي 

مع  اكت�سافهما  ثم  بداياته،  يف  املنهج  �سعوبة 

التدري�ض هذه ممتعة  اأن طريقة  الوقت  مرور 

يف  املنطقي  والتفكري  التعليم  على  وحمفزة 

ا�ستخدام املعلومات.. ويختتم خلف العنزي 

لدي  كانت  فيقول  ال�سعوبات  حول  احلديث 

اأ�سمع  بع�ض املخاوف حول الربنامج لأنني مل 

هذه  زالت  ولكن  الإطالق،  على  قبل  من  به 

املخاوف مبرور الوقت، فخالل الأربع �سنوات 

امل�ستويات  خمتلف  كبريعلى  تغري  يل  حدث 

�سمن  والعمل  النقدي  التفكري  تعلمت  فقد 

املجموعة.

النجاح يف التخ�س�س

كيف ترى نف�سك بعد خم�ض �سنوات؟ 

اأرى نف�سي ـ واحلديث لوليد القا�سي 

ـ م�سارًكا يف تعليم الأجيال القادمة، ومتحدًثا 

عملية  لإجراء  وواقًفا  الطبية،  املوؤمترات  يف 

يف  املر�سى  بخدمة  مت�سرًفا  اأو  بنف�سي، 

العيادات، ينما يري هيثم اخلوقري واأحمد 

خارج  اأنف�سهم  احلازمي  واأ�سرف  احلربي 

من  بالعديد  وي�سارك  تعليمه  يتابع  البالد 

اأحد  يف  اليامي  �سامي  ويراها  الأبحاث، 

امل�ست�سفيات  اأو  الطبية  الأبحاث   مراكز 

ويتطلع  اململكة،  يف  العلمي  بالبحث  املهتمة 

على العماري اإىل نيل زمالة طب الباطنة.. 

ويت�سور عبد الرحمن املطريي نف�سه على 

عائلية  حياة  يف  هانًئا  الجتماعي  امل�ستوى 

�سعيدة مع زوجته واأطفاله لأنه يخطط للزواج 

هذا العام، وعلى ال�سعيد املهني طبيب اأ�سعة 

مل�سوؤولياته  ومتحماًل  متمكًنا،  وباحًثا  ماهًرا 

التعليمي  املجالني  ويف  املر�سى  رعاية  يف 

والبحثي.. بينما يتطلع �سهل �سمرقندي اإىل اأن 

يكون طبيًبا ناجًحا يف مهنته وتخ�س�سه �سواء 

العناية  طب  اأو  الطوارئ  طب  يف  تخ�س�ض 

املركزة اأو طب وجراحة العيون اأو طب الأنف 

العنزي  خلف  ويرى  واحلنجرة..  والأذن 

نف�سه طبيًبا على درجة عالية من الكفاءة يف 

ق�سارى  ويبذل  مبر�ساه،  رحيًما  التخ�س�ض 

جهده يف جمال الرعاية ال�سحية ملجتمعه.

اكت�ساب �سفات اإيجابية اأثناء الدرا�سة

بع�ض  ا�ستطالع  من  لنا  بد  ل  وكان 

مل  ولكن  اخلريجني،  طالبنا  واأقرباء  اأولياء 

بن  خلف  اخلريج  والد  لقاء  من  اإل  نتمكن 

في�سل العنزي و�سقيقه، يقول والده في�سل 

لأن  الطب  بكلية  اللتحاق  على  �سجعته  لقد 

هذه كانت اأمنيتي منذ البداية، وكنت يف غاية 

ال�سعادة حني اكتملت اإجراءات قبوله وت�سورته 

طبيًبا ناجًحا.. واأثناء �سنوات درا�سته لحظت 

تغرًيا كثرًيا يف حياته من حيث تنظيم للوقت 

يف  امللحوظ  والتطور  الثقافية  خلفيته  وات�ساع 

م�ستواه العلمي، وما ذلك اإل لأن جامعة امللك 

�سعود بن عبد العزيز اكت�سبت �سمعة متميزة، 

وعناية  باهتمام  حتظى  متطورة  جامعة  وهي 

خادم احلرمني ال�سريفني. �سعدت بان�سمامه 

عظيمة  مهنة  الطب  لأن  الطب،  كلية  اإىل 

اأجر  اأجران،  له  و�ساحبها  كبرية،  وم�سوؤولية 

ولزمالئه  له  ور�سالتي  العمل،  واأجر  املعاجلة 

التزام تقوى اهلل والعمل باأمانة واإخال�ض فهي 

مهنة اإن�سانية وواجب وطني.

اأما �سقيقه نواف فيقول لقد زودته بكل 

الإن�سان  اإن  له  وقلت  الطب،  كلية  اإيجابيات 

يبحث دائًما عن الأف�سل ولن يرتقي اإل بالعلم، 

ول اأبالغ اإن قلت باأنني كنت اأ�سعد اإن�سان حني 

جاءين خرب قبوله بالكلية، ولقد اأفادته درا�سته 

كثرًيا يف حياته اإذا لحظنا تغرًيا كبرًيا يف �سفاته 

اإىل الأف�سل من خلق وعلم، وكان هذا متوقًعا 

لأن هذه اجلامعة تعدُّ من اأف�سل اجلامعات من 

منهجها  وقوه  والتدري�ض  التعليم  طرق  ناحية 

يف  املطبقة  املناهج  اأحدث  من  امل�ستوحى 

جامعات عاملية.. واأمتنى لأخي وزمالئه التوفيق 

الطبيب  فاإن  الوطنية  الناحية  فمن  والنجاح، 

ي�ساهم يف رقي وطنه وتلبية احتياجاته.
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ما تقدمت اأمة اإل وكان العلم طريقها 

ومنهجها، والأمم تبني نه�ستها مبا تتو�سل 

من  لديها  يرتاكم  ومبا  معلومات  من  اإليه 

قيادتنا  اأدركت  ولقد  وخربات،  جتارب 

احلكيمة اأهمية املعلومة يف �سناعة التقدم 

والتطور، ولذا كان انت�سار اجلامعات ومراكز 

على  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  الأبحاث 

امتداد الوطن مما ا�ستدعى تاأهيل الكوادر 

النه�سة  هذه  تفاعالت  لتقود  الوطنية 

خمتلف  تنتظم  التي  املت�سارعة  التعليمية 

مناطق اململكة، ولتعمل على �سد النق�ض يف 

قطاع التعليم العايل.

ومبا اأن املنظومة ال�سحية باحلر�ض 

الوطني متثل اأبلغ دللة على اهتمام ولة الأمر 

بالإن�سان و�سحته باعتباره اأف�سل ا�ستثمار يف 

احلرمني  خادم  ه  وجَّ فقد  الوطني؛  البناء 

باإن�ساء جامعة امللك  ال�سريفني حفظه اهلل 

�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية لتعمل 

دعم  وعلى  الوطنية،  الكوادر  تاأهيل  على 

وتطوير الأبحاث والدرا�سات املتخ�س�سة يف 

املجال الطبي من خالل تو�سيع قاعدة برامج 

اإمكانية البتعاث  العليا وت�سهيل  الدرا�سات 

على امل�ستويني الداخلي واخلارجي. ومن اأجل 

حتقيق هذا الهدف فقد اأ�سبح منوط بعمادة 

الدرا�سات العليا الرتكيز على تاأهيل الكوادر 

ال�سعودية عرب اإتاحة فر�ض الدرا�سة للطالب 

�شحة االإن�شان ا�شتثمار وطني
اأ. د. را�سد بن �سليمان الرا�سد *

على م�ستوى الدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه 

والزمالة يف خمتلف التخ�س�سات بالداخل 

الأوروبية  الدول  اإىل  ا  وخ�سو�سً واخلارج 

والتعليم  واأ�سرتاليا  ال�سمالية  واأمريكا 

الطبي امل�ستمر عرب املوؤمترات وور�ض العمل 

ن�ساطها  العمادة  وا�ستهلت  والدورات. 

واملوؤهلني  املتميزين  الطالب  با�ستقطاب 

اأكادمييًّا لال�ستفادة من براجمها يف التعليم 

والأخالقيات  ال�سحية  واملعلوماتية  الطبي 

احليوية على م�ستوى املاج�ستري، ثم برنامج 

ما بعد البكالوريو�ض يف املختربات الطبية، 

الأطباء  تدريب  برامج  عن  ف�ساًل  وذلك 

الدقيقة..  التخ�س�سات  وزمالت  املقيمني 

القادمة  لالأعوام  ا�سرتاتيجيتها  وتت�سمن 

العليا  للدرا�سات  متميزة  برامج  اإن�ساء 

ت�ستهدف اإعداد جيل من العلماء والباحثني 

والأكادمييني واملهنيني يف املجال ال�سحي، 

بجانب م�سوؤوليتها يف املحافظة على درجة 

العليا  الطبية  الدرا�سات  برامج  يف  التميز 

احلالية عن طريق توفري واإتاحة اأحدث ما 

و�سلت اإليه تقنية املعلومات التي تلبي حاجة 

جميع طالب الدرا�سات العليا. 

العمادة  ا�سرتاتيجية  تت�سمن  كما 

على  �ستعمل  للدرا�سات  طموحة  برامج 

بدعم  القادمة  الأعوام  خالل  تنفيذها 

ومتابعة من معايل مدير اجلامعة... واهلل 

املوفق.

         *وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا

�شورة م�شرقة لل�شوؤون ال�شحية
عبد الرحمن املغربي

احلر�ض الوطني �سرح طبي عمالق، ودوره الع�سكري جزء مكمل لدوره احل�ساري، ويتجلى ذلك يف البعد الجتماعي والثقايف له، وكما 

هو وا�سح فهناك الكثري من اخلدمات التي يقدمها ملن�سوبيه وذويهم وللمواطنني كافة، ول يزال يحث اخلطا متلم�ًسا راحتهم و�سابًرا اأغوار 

تطورات الع�سر ومتطلباته، و�سمن تلك املعامل احل�سارية وال�سروح ال�ساخمة تاأتي ال�سورة امل�سرقة لل�سوؤون ال�سحية مبن�ساآتها الطبية التي 

ت�سري يف دروب النجاح املنظور واملتميز نحو اأداء ر�سالتها الإن�سانية، يجانب الإ�سهام بفعالية طبية متطورة مما جعلها بف�سل اهلل م�سدر عون 

و�سفاء لكل قا�سد ومري�ض، وم�سدر اإ�سعاع واإ�سعاد لكل مواطن، ويفخر امل�سوؤولون يف احلر�ض الوطني ببلوغ م�ست�سفيات ال�سوؤون ال�سحية اإىل 

ا. ولقد اأ�سبح تقدمي الرعاية ال�سحية املتميزة يحقق ب�سكل مبا�سر الأهداف الوطنية  هذا امل�ستوى العلمي واملهني والتقني املتقدم كيًفا وكمًّ

ال�سامية التي ر�سمها موؤ�س�ض هذا الكيان امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه، ويف هذا املجال اأن�ساأ احلر�ض الوطني اإدارة كاملة اأوكل اإليها مهمة 

تقدمي رعاية �سحية متطورة يف م�ستوياتها الأويل والعام والتخ�س�سي، ومنذ اإن�سائها ما زالت ال�سوؤون ال�سحية تواكب التطور الذي ي�سهده 

عامل الطب، وت�سهد يف الوقت نف�سه اآخر الإجنازات العلمية والتقنية يف هذا املجال. وا�ستطاعت هذه ال�سروح الطبية بالفعل ومن خالل 

قراءة اأدائها املتنامي حتقيق العديد من الإجنازات لكافة املجالت املختلفة التي حققت وحتقق نقلة نوعية لهذه اخلدمات.

كما ان توجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل تاأتي دائًما لتذليل كل املعوقات التي تقف 

يف طريق تقدم اخلدمات ال�سحية يف جميع املجالت وتوؤدي اإىل حتديث وتطوير اخلدمات الطبية عالوة على تدعيم دور م�ست�سفيات 

احلر�ض الوطني ومراكز الرعاية الأولية تلبية لحتياجات من�سوبي احلر�ض الوطني ومن�سوبيه وجميع املواطنني. وتبنت الإدارة العليا 

والتنفيذية الفكرة البناء بجعل النظام ال�سحي واملخربي

د.حممود اإ�سماعيل 

عن  للتوقف  الطريقة  هي  ما   

التدخني؟ نحن نعلم اأن التوقف عن التدخني 

لي�ض بال�سيء ال�سهل وذلك لأن التدخني ي�سبب 

)) اإدمان ع�سوي واإدمان �سيكولوجي (( ، 

ولكن الكثري من النا�ض يتخوفون من التوقف 

عن التدخني ب�سكل مفاجئ ويف احلقيقة ل 

يوجد اأي �سرر من التوقف فجاأة عن التدخني، 

بل الكثري من النا�ض يقومون بهذا ال�سيء اإذا 

ما توفرت الإرادة الكافية لذلك، ونحن نن�سح 

 باإتباع الربنامج الآتي للتوقف عن التدخني :

 Target  ( معني  موعد  1.حتديد 

التدخني  عن  النهائي  للتوقف   )  day
 4-3 خالل  املوعد  هذا  يكون  وعادة 

. التوقف  يف  التفكري  من   اأ�سابيع 

2.التحدث مع الأهل واملقربني بالرغبة عن 

التوقف عن التدخني وذلك مل�ساعدة ال�سخ�ض 

وتفهم الظروف التي قد مير بها...

ملقاومة  الإر�سادات  بع�ض  3.اإتباع 

 : التاأخري    : هي  ال�سجائر  اإىل  احلنني 

املق�سود به اأنه يف حالة الرغبة اإىل ال�سيجارة 

فاإن ال�سخ�ض يقول لنف�سه اأنا �سوف اأدخن 

ولكن بعد ن�سف �ساعة ويف غالبية الأحيان 

فاإن  اأكرث  اأو  �ساعة  ن�سف  فرتة  مرور  بعد 

هذه الرغبة تقل تدريجيا وي�ستطيع ال�سخ�ض 

التغلب عليها. المتناع : المتناع عن بع�ض 

الأماكن اأو املواقف التي عادة تذكر بال�سخ�ض 

بالتدخني مثل عند �سرب القهوة اأو الديوانيات 

اأو املقاهي، وهذا المتناع يكون لفرتة موؤقتة 

فاإن  ال�سهر  مرور  بعد  لأن  مثال  �سهر  ملدة 

الإن�سان عادة ي�ستطيع التحمل اأكرث.  الهروب 

: املق�سود بهذا ال�سيء هو الهروب اأو اخلروج 

خالله  من  الإن�سان  ي�سعر  ما  موقف  من 

اإذا  فمثال  ال�سيجارة،  اإىل  ال�سديد  احلنني 

كان ال�سخ�ض يف مكان معني وي�سعر بحنني 

اإىل  ي�سطر  قد  فاإنه  ال�سيجارة  اإىل  �سديد 

اخلروج اأو تغيري املكان من اأجل التغلب على 

هذا احلنني. 

اإر�شاد طالبي  

ال�شرطة الع�شكرية ودورها االأمنيكيف تتوقف عن التدخني؟
عقيد.ركن. خالد بن �سلهوب*

ت�سرفت كتيبة ال�سرطة الع�سكرية الثالثة مبدينة امللك 

الإن�سانية  ملك  ا�ستقبال  مبهمة  موؤخًرا  الطبية  العزيز  عبد 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سيدي 

العزيز و�سيوفه الكرام اأثناء حفل و�سع حجر الأ�سا�ض لعدد 

من م�ساريع ال�سوؤون ال�سحية باحلر�ض الوطني.

الهتمام  على  بالغبطة  ن�سعر  الكتيبة  يف  ونحن   

اأول ركن متعب بن عبد اهلل بن عبد  الفريق  امللكي  ال�سمو  ال�سخ�سي من قبل �ساحب 

املتوا�سل  دعمه  على  الع�سكرية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوطني  احلر�ض  رئي�ض  نائب  العزيز 

برفع  الكرمي  اأمره  �سدور  ذلك  ومن  اجلوانب،  خمتلف  من  الأمنية  العملية  لإكمال 

هذه  يف  العمل  حجم  مع  لتتواءم  كتيبة  م�ستوى  اإىل  الطبية  باملدينة  ال�سرطة  ت�سكيل 

العمالقة. الطبية  املدينة 

ال�سرطة  كتيبة  اأن  الع�سكري  لل�ساأن  واملتابعني  املهتمني  على  يخفى  ل  ومما   

الع�سكرية الثالثة جزء من منظومة قيادة ال�سرطة الع�سكرية بالريا�ض، وتلك القيادة 

الع�سكرية  النواحي  من  الطبية  املدينة  يف  العمل  �سري  وتوجيه  متابعة  يف  جهًدا  تاألو  ل 

الع�سكرية  ال�سرطة  قائد  �سعادة  من  دقيقة  يومية  �سخ�سية  مبتابعة  وحتظى  والأمنية، 

ا  معنويًّ دعمها  على  عالوة  لها  توكل  التي  املهام  واأثناء  اليومي  عملها  خالل  بالريا�ض 

عند جناح هذه املهمات وما يقابلها من توجيها �سارمة عند الأخطاء.

لع الكتيبة بدور فاعل يف عملية فر�ض النظام منطلقة من مهمة م�ستخل�سة  وتطَّ

اأعلى  بتحقيق  للوطن  وال�ستقرار  الأمن  على  الوطني يف احلفاظ  مهمات احلر�ض  من 

مفردات  من  مهم  كجزء  الطبية  املدينة  داخل  وال�سري  املرور  وتنظيم  الأمن  درجات 

ال�سوؤون ال�سحية. عمل منظومة 

اخلدمة  من  امل�ستفيدين  وتعدد  الطبية  باملدن  الأمني  العمل  وخل�سو�سية 

حدود  �سمن  الطبية  للمدينة  اجلغرافية  الرقعة  وات�ساع  الت�سال  جهات  واختالف 

اإكمال العملية الأمنية والتنظيمية يتطلب جهًدا م�سنًيا وتخطيًطا  مدينة الريا�ض فاإن 

من  وامل�ستفيدين  املن�سوبني  جميع  تعاون  اإىل  بالإ�سافة  طارئ،  لأي  وحت�سًبا  م�سبًقا 

املطلوبة  باملعلومات  بتزويدهم  الع�سكرية  بال�سرطة  الأمن  رجال  مع  املدينة  خدمات 

وزير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مقولة  من  انطالًقا  املهمة  واملالحظات  املقرتحات  وتقدمي 

الداخلية : »املواطن هو رجل الأمن الأول«.

خدمات  من  امل�ستفيدين  مع  مبا�سرة  يتعامل  الذي  الع�سكرية  ال�سرطة  رجل  اإن 

تطبيقه  اأثناء  �سرامة  من  عليه  يبدو  ما  بالرغم  فهو  ق�سية،  �ساحب  الطبية  املدينة 

وهو  يتجزاأ..  ل  الأمن  واأن  كبرية،  م�سوؤولية  الأمن  ق�سية  لأن  ُيالم  األَّ  يجب  للنظام 

املن�سو�ض عليها، وعدم  والأنظمة  بالقواعد  اللتزام  �سوى  املهام ل يطلب  �سمن هذه 

خرق النظام، والتعاون من اأجل املحافظة على اأمن هذا الوطن الغايل، ودعوتنا دائًما 

املليك  ثم  اهلل  اأمام  ذمته  ليربئ  الأمن  رجل  عون  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يكون  اأن 

والوطن.

*ركن العمليات بكتيبة ال�سرطة الع�سكرية الثالثة   

مدينة جامعية متخ�ش�شة باأحدث املوا�شفات االإن�شائية
د. بندر بن عبد املح�سن القناوي*

ال�سريفني  احلرمني  خادم  بح�سور  ومن�سوبوها  الوطني  باحلر�س  ال�سحية  املنظومة  ت�سرفت 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لي�سع حجر الأ�سا�س للمدن اجلامعية و امل�ساريع الطبية، وهو حدث يف 

غاية الأهمية يج�سد حر�س القيادة الر�سيدة على تكرمي العلم والعلماء وتي�سري مهماتهم يف بناء 

اأجيالنا القادمة باعتبارهم ال�ستثمار احلقيقي للوطن.

بها  تاأخذ  التي  الإن�سائية  املعايري  اأحدث  وفق  اهلل  باإذن  اجلامعية  امل�ستقبل  مدينة  و�ستن�ساأ   

اجلامعات العاملية يف ت�سييد بنياتها الأكادميية التي تهيئ للطالب والأ�ستاذ مًعا بيئة تعليمية حمفزة 

الطبي  البحث  اإىل تطوير  التعليمية، ويوؤدي  العملية  للتو�سع والتطوير مبا يخدم  الوطنية، وقابلة  تتوافق مع الطموحات 

وال�سحي املتخ�س�س. 

و�ستتكامل اأن�سطة وبرامج اجلامعة ومراكز الأبحاث داخل اإطار ال�سراكة الفعالة القائمة الآن مع املنظومة ال�سحية 

الأطراف  بني  املتبادلة  للعالقة  وتدعيًما  واملتعدد،  ال�سامل  اجلماعي  العمل  ممار�سة  لتطوير  ا�ستهداًفا  الوطني  باحلر�س 

وتعزيزها من اأجل ال�ستغالل الأمثل للم�سادر والإمكانات املادية والب�سرية بطريقة ذات جدوى اقت�سادية عالية. فهنيًئا لنا 

جميًعا بهذا الإجناز التاريخي الذي ي�سكل اإ�سافة حقيقية للمدن اجلامعية العمالقة يف بالدنا، وباكتمال من�ساآته ت�سبح هذه 

ا. ا وعامليًّ ا وعربيًّ ًد للجامعات املتخ�س�سة اإقليميًّ اجلامعة اأمنوذًجا متفرِّ

                                *اأمني عام جمل�س اجلامعة

ومدير عام ال�سوؤون الطبية لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني      

يوم م�شهود 
*
اأ.د. يو�سف بن عبد اهلل العي�سى 

مُيثل و�سع حجر الأ�سا�ض جلامعة امللك 

�سعود بن العزيز للعلوم ال�سحية على يد خادم 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

العزيز اآل �سعود ميالًدا ثانًيا لها، وحدٌث عظيم 

ق لأهم مرحلة من مراحل تطورها ومنوها،  ُيوثِّ

ونقلة كبرية ي�سعد بها كل اأبناء الوطن، واإجناز 

يف  املتالحقة  الإجنازات  اإىل  ُي�ساف  �سخم 

بالدنا الغالية، فبعد اإن اعتمد ـ حفظه اهلل ـ 

العزيز  امللك عبد  �سمال مدينة  اأر�ض  قطعة 

الطبية مب�ساحة  تتجاوز خم�سة ماليني مرت 

هاهو  عليها،  اجلامعية  املدينة  لإقامة  مربع 

ي�سرفها بهذه اخلطوة املباركة التي متثل دعًما 

�سك  ول  واأهدافها..  لر�سالتها  ًفا  وم�سرِّ قويًّا 

ال�سخاء الذي يغدقه خادم  اأننا �سعداء بهذا 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

اأوجد  الذي  فهو  اجلامعة،  هذه  على  العزيز 

دها حقيقة وواقًعا باإعالن اإن�سائها  فكرتها وج�سَّ

يف اخلام�ض من �سهر �سفر عام 1426هـ )16 

اأن  اإىل  ورعاها  اها  تبنَّ ثم  2005م(،  مار�ض 

اأ�سبحت اإحدى اأكرث املوؤ�س�سات التعليمية متيًزا 

على امل�ستويني الإقليمي والعربي قيا�ًسا بحداثة 

ن�ساأتها. وو�سع حجر الأ�سا�ض ملدينة جامعية 

عمالقة مُيثِّل انطالقة جديدة يف م�سريتها، 

لالجتهاد  م�سوؤوليها  وعزائم  همم  وي�ستنفر 

الدخار  باعتبارهم  الوطن  �سباب  بناء  يف 

احلقيقي مل�ستقبلنا واأعلى اأنواع ال�ستثمار قيمة 

وف�ساًل، ونحن على قناعة تامة باأنهم �سي�سكلوا 

على  ال�سحي  القطاع  يف  بها  ُيحتذى  مناذج 

امتداد الوطن.

 *وكيل اجلامعة لل�سئون التعليمية
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كلمة التحرير

اإجناز طبي مب�ست�سفى امللك عبد العزيز بالأح�ساء

 

النب�س اخلافق

)نب�س اجلامعة( م�سروع اإعالمي اقت�سته الن�ساأة القوية والراكزة جلامعة امللك 

�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية داخل  املنظومة ال�سحية العمالقة باحلر�س 

بو�سع  اهلل  حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  فها  �سرَّ اأن  بعد  ل�سيما  الوطني؛ 

حجر الأ�سا�س ملدينتها اجلامعية اجلديدة، وتزامن اإ�سدارها مع م�سروع املدينة 

اجلامعية وكاأنها توثق للجامعة واجلامعة توثق لها.

ق ملرحلة   و�ستكون معظم مواد هذا العدد خا�سة بتلك املنا�سبة الكرمية التي توثِّ

اأكرث تطوًرا يف م�سرية اجلامعة.

 و )نب�س اجلامعة( �سحيفة جامعية دورية �ست�سدر كل �سهر ب�سفة موؤقتة ابتداًء 

ا  ا حقيقيًّ من العام اجلامعي القادم اإن �ساء اهلل، وناأمل باإطاللتها هذه اأن تكون نب�سً

يعك�س حيوية الن�ساط العلمي والأكادميي والبحثي واملهني باجلامعة ومدن امللك 

عبد العزيز الطبية التي اأ�سبحت الآن مرجعية عاملية يف كثري من التخ�س�سات 

ال�سحية والطبية.

وي�ستهدف اإ�سدار هذه ال�سحيفة الإعالم عن خمتلف الأن�سطة باجلامعة واملدن 

الطبية تعريًفا للمجتمع اخلارجي بها حتى تتحقق بع�س ال�سراكة وال�ستفادة 

م�سروعات  وتبني  وال�ست�سارات  العلمية  بالأبحاث  يتعلق  فيما  بينهما  املتبادلة 

قطاعات  مبختلف  لالرتباط  العامة  التوجهات  اإطار  يف  وذلك  وغريها  م�سرتكة 

املجتمع، وهي بجانب ذلك �ستكون و�سيلة الإدارة يف خماطبة من�سوبي اجلامعة 

اأو  بناءة  اأفكار  بطرح  يتعلق  فيما  الإدارة  اإىل  هوؤلء  وقناة  الطبية،  واملدن 

ى بالإعالم ذي الجتاهني، ومن اأهدافها املهمة  اقرتاحات قيمة حتقيًقا ملا ُي�سمَّ

خدمة املجتمع الأكادميي  و الطبي  عرب ن�سر كل الأن�سطة والأخبار الجتماعية 

التي توؤدي اإىل تقوية اأوا�سر العالقات والرتباط بني �سرائحه املختلفة.

وهي يف النهاية واجهة اجلامعة الإعالمية التي نرجو اأن يتعاون اجلميع يف اأن 

تكون بالفعل واجهة م�سرقة وم�سرفة من خالل تزويدها بالأفكار واملقرتحات 

على  املتميزة  اجلامعية  ال�سحف  من  تكون  حتى  م�سريتها  ب  وُت�سوِّ تدعم  التي 

امل�ستويني الداخلي واخلارجي.

التحرير 

برعاية معايل الدكتور عبداهلل الربيعة:

كلية الطب حتتفي باأول دفعة من خريجيها
يرعى معايل مدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية املدير العام التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية باحلر�ض الوطني الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة يف 

ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر الإثنني 1428/6/5هـ املوافق 2008/6/9م  فعاليات احلفل ال�سنوي الذي تنظمه كليتا الطب والعلوم الطبية التطبيقية احتفاًء بخريجي الدفعة الأوىل 

يف كلية الطب وبلقاء اأولياء اأمور الطالب بالكليتني، وذلك يف املبنى  اجلديد لكلية الطب.

وتبداأ فقرات الربنامج بتالوة كرمية من اآيات اهلل البينات يتلوها مناحي حممد م�سعود العجمي، ويت�سمن الربنامج كلمة ترحيبية لعميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن 

عبد اهلل العي�سى وكلمة للطالب اجلدد يلقيها الطالب حممد اإبراهيم اأبو عباة واأخرى للمتخرجني يلقيها الطالب �سامي بن علي اليامي، تليها كلمة اأولياء الأمور يلقيها نيابة عنهم 

ا متكاماًل مل�سروع املدينة اجلامعية  الأ�ستاذ عبد املعني بن ح�سان القا�سي ثم يخاطب احلفل معايل الدكتور الربيعة ويعقب ذلك حوار مفتوح مع معاليه ثم ي�ساهد احل�سور عر�سً

املزمع اإن�ساوؤها م�ستقباًل والتي تف�سل خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بو�سع حجر الأ�سا�ض لها يف الثامن من �سهر مايو املن�سرم 2008م.

كما يت�سمن الربنامج لقاًء مع اأع�ساء هيئة التدري�ض ثم جولة يف اأرجاء الكلية لإطالع اأولياء الأمور على جوانب التميز يف الكلية من حيث مرافقها التعليمية مع اإتاحة الفر�سة 

لهم للم�ساهدة عن كثب كل ما يجري يف الف�سول الدرا�سية من ا�ستخدام لأحدث التقنيات كالألواح الذكية واحلا�سبات املحمولة وال�سبكات الال�سلكية وتقنيات التعليم الإلكرتوين 

ا على املختربات ووحدات تعزيز املهارات الإكلينيكية للطالب وما حتتويه من مناذج وو�سائل تعليمية متطورة تخدم منهج الكلية  الذي تتميز به الكلية، اإ�سافة اإىل اإطالعهم اأي�سً

الدرا�سي.

هذا وتختتم فعاليات احلفل بتوزيع ال�سهادات واجلوائز تليها وجبة غداء خفيف. 

مواعيد القبول واملقابالت 

ال�سخ�سية بكليتي الطب 

والعلوم الطبية التطبيقية 

حلملة الثانوية العامة

الت�سجيل  بوابـــــــة  فتـــــــــح  يبـــــداأ 

امللك  بجامعة  الطب  لكلية  الإلكرتوين 

ال�سحية  للعلوم  العزيز  عبد  بن  �سعود 

مب�سيئة اهلل يوم الثالثاء 1429/7/12هـ 

)املوافق 7/15 / 2008م( وت�ستمر فرتة 

1429/7/17هـ  الأحــــد  حتى  الت�سجيل 

باأن  علًما  2008/7/20م(  )املوافق 

�ستكون  النهائية  الختبارات  نهاية 

1429/6/21هـ  الأربعاء  يوم  يف 

اختبارات  ونهاية  )2008/6/25م( 

اخلمي�ض  يوم  يف  التح�سيلي  المتحان 

1429/6/28هـ )املوافق 2008/7/3م( 

ُتعلن نتائج امتحان القدرات والتح�سيلي 

)املوافق  1429/7/6هـ  الأربعاء  يوم 

2008/7/9م(.

اجلامعة(  )نب�ض  لـ  بذلك  �سرح 

�سليمان  بن  علي  الدكتــــــور  الأ�ستـــــاذ 

والت�سجيل  القبول  عميد  التويحري 

املقابالت  اإن  وقال  الطالب،  و�سوؤون 

الطب  لكلية  للمر�سحني  ال�سخ�سية 

الإثنني  من  الفرتة  يف  �ستعقد 

)2008/7/21م(  1429/7/18هـ  

1429/7/20هـ  الأربعاء  حتى  وت�ستمر 

)املوافق 2008/7/23م(.

وتابع مو�سًحا اأما بوابة الت�سجيل 

الطبية  العلوم  لكلية  الإلكرتوين 

الثالثاء  يوم  فتحها  ف�سيتم  التطبيقية 

1429/7/12هـ )املوافق 2008/7/15م( 

1429/7/17هـ  حتـــــــــى  وت�ستمر 

بينـــــــما  2008/7/20م(  )املـــــوافـــــق 

تعقــــــد املقابالت ال�سخ�سية لهذه الكلية 

1429/7/18هـ  الإثنني  مــن  الفتــــــرة  يف 

)املوافـــــــــــق2008/7/21/( وحتــــــــــى الأحد 

1429/7/24هـ )املوافق 2008/7/27م(.

جنح فريق جراحي متخ�س�ض 

مب�س�ستفى  والأع�ساب  املخ  بجراحة 

امللك عبد العزيز بالأح�ساء من اإنقاذ 

مواطن �سعودي من ال�سلل بف�سل اهلل 

الطبي  الت�سخي�ض  بف�سل  ثم  تعاىل 

ال�سليم والتدخل اجلراحي ال�سريع اإذ 

كان هذا املري�ض يعانى من ورم داخل 

احلبل ال�سوكي عند م�ستوى الفقرتني 

واثبت  وال�ساد�سة  اخلام�سة  العنقية 

الت�سخي�ض النهائي عن وجود ورم البطانة الع�سبية من الدرجة 

الثانية  عند م�ستوى الفقرتني العنقية اخلام�سة وال�ساد�سة اإ�سافة 

اإىل اأمل يف الرقبة مع تنمل باليد اليمنى و�سعور بالتعب  عند الوقوف 

عبد  بن  احمد  الدكتور  اجلامعة(  )نب�ض  لـ  بذلك  �سرح 

الرحمن العرفج املدير الإقليمي التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية باحلر�ض 

الوطني بالقطاع ال�سرقي وقال اإن جناح 

هذه العملية ي�سكل اإجناًزا طبيًّا جديًدا 

التي  العديدة  الإجنازات  اإىل  ُي�ساف 

�سبق حتقيقها.

عدة  املري�ض  راجع  اأن  و�سبق 

تيحت 
ُ
م�ست�سفيات دون جدوى اإىل اأن اأ

امللك  م�ست�سفى  مراجعة  فر�سة  له 

الدكتور  اأخ�سعه  حيث  العزيز  عبد 

املخ  جراحة  ا�ست�ساري  الدين  جالل 

والأع�ساب للعديد من الفحو�سات الطبية الالزمة كالأ�سعة والرنني 

املغناطي�سي واخذ عينة من الورم ثم حتليل الأن�سجة باملخترب وبعد 

تفا�سيل  الدين  جالل  الدكتور  له  �سرح  الفحو�سات  نتائج  ظهور 

تكللت  والتي  عاجلة  جراحية  عملية  اإجراء  و�سرورة  كاملة  احلالة 

بنجاح تام بحمد اهلل وتوفيقه.

ا�ستكملــــت عـمــــــــادة القبــــــــول 

والت�سجيل و�سوؤون الطالب كل اخلطوات 

املتعلقة باإعداد خطة الن�ساط الطالبي 

للعام الدرا�سي القادم مت�سمنة برامج 

الثقافية  ذات قيمة عالية يف املجالت 

والهوايات،  والريا�سية  والجتماعية 

مهارات  ل�سقل  ا�ستهداًفا  وذلك 

ورعاية  ميولهم  وتنمية  الطالب 

خارج  تقع  التي  الأن�سطة  يف  مواهبهم 

املنهج.

الدكتور  الأ�ستاذ  بذلك  �سرح 

علي التويجري عميد القبول والت�سجيل 

الأن�سطة  اأن  وقال  الطالب،  و�سوؤون 

املنهج  مكونات  من  تعترب  الطالبية 

ل  الذي  الوا�سع  مبفهومه  احلديث 

التي  واملعارف  املعلومات  على  يقت�سر 

يقوم  بل   اجلامعي،  الكتاب  يقدمها 

جلان ثقافية وريا�شية يف خطة الن�شاط للعام القادم

اجلماعي  الطالب  ن�ساط  اأ�سا�ض  على 

تكون  اأن  على  العمادة  حر�ست  ولذلك 

خطتها �ساملة ومتنوعة مبا ي�سمن ا�ستثمار 

الطالب لأوقات فراغهم فيما يعود عليهم   

بالنفع.

الن�ساط  خطة  اأن  مو�سًحا  وتابع 

ثقافية  طالبية  جلان  تكوين  تت�سمن 

وريا�سية منوط بها تنظيم اأن�سطة وبرامج 

الأ�س�ض  وو�سع  اخت�سا�سها  جمالت  يف 

ما  واقرتاح  الأن�سطة  لهذه  ال�سحيحة 

وما  الدرا�سية  يتنا�سب منها مع جداولهم 

النفع  من  قدر  اأكرب  لهم  يحقق  اأن  ميكن 

قد  الطالبي  الن�ساط  باأن  علًما  والفائدة، 

بداأت خالل العام الدرا�سي احلايل وكانت 

ثمرته جمموعة من امل�ساركات والزيارات 

بجانب  الأن�سطة  خمتلف  يف  والرحالت 

التدريبية واملحا�سرات  الدورات  عدد من 

التثقيفية.

�ست�ستهل  الطالبية  اللجان  اأن  واأكد 

ن�ساطها يف بداية العام القادم اإن �ساء اهلل 

واإر�سادهم  امل�ستجدين  الطالب  با�ستقبال 

ومناهجها  ونظمها  باجلامعة  وتعريفهم 

وجميع  ال�سحية  باملنظومة  و  ولوائحها 

حفاًل  عام  كل  نهاية  يف  وتنظم  اأق�سامها، 

ختاميًّا ت�سارك فيه كليات اجلامعة.

واأ�ساف اإننا نتطلع اإىل اإقامة اأن�سطة 

تنمية مواهبهم  ت�ساعد الطالب يف  اأخرى 

اأوقاتهم  ا�ستثمار  بهدف  و�سقلها  وميولهم 

�سخ�سياتهم  بناء  على  ي�ساعد  فيما 

اإىل  املوجهة  جهودهم  يف  وم�ساعدتهم 

لأن  اإل  وماذلك  والتح�سيل،  الإ�ستذكار 

م�ساعدًا  عاماًل  تعترب  الطالبية  الأن�سطة 

يف اثراء خربات الطالب وتخريج جيل يعي 

متطلبات املهنة. 

عقـــــدت كتـــيـــبــــة ال�سرطة الع�سكرية 

الطبية  العزيز  عبد  امللك  مبدينة  الثالثة 

لتدريب  مكثفة  دورة  موؤخًرا  بالريا�ض 

من  لعدد  الداخلي  الأمن  عمليات  مدربي 

وذلك  من�سوبيها  من  والأفراد  ال�سباط 

كتيبة ال�شرطة الع�شكرية تعقد عدة دورات

 بهدف ت�سكيل نواة من املدربني القادرين 

على تنفيذ برامج تدريب عمليات الأمن 

الداخلي بالكتيبة.

بال�سرتاك  الكتيبة  عقدت  كما 

دورة  والتطوير  التدريب  اإدارة  مع 

ت�سمنت  من�سوبيها  من  لعدد  اإنعا�سية 

مفرداتها: تهيئة رجل الأمن، فن التخاطب والت�ســـــال، اإعداد التقارير الأمنية، الإطفاء 

واأ�ســـرارها.  املخـــــدرات  الأمــــن،  اأ�سا�سيـــات  الإجنليزية،  اللغة  مبادئ  وال�سالمة، 

واإلقاء حما�سرات  اإعداد  الكتيبة يف  املختارين من  والأفراد  ال�سباط  و�سارك عدد من 

الدورة.

�سرح بذلك لـ )نب�ض اجلامعة( العميد عبد العزيز بن �سالح املقبل قائد الكتيبة، 

انعقد  الذي  الأ�سري  العنف  موؤمتر  يف  امل�ساركة  ا  اأي�سً الكتيبة  ن�ساط  ت�سمن  لقد  وقال 

بنادي  انعقد  الذي  الأطفال  طوارئ  طب  موؤمتر  ويف  الريا�ض  ماريوت  بفندق  موؤخًرا 

ال�سباط باحلر�ض الوطني ويف موؤمتر اليوم ال�سنوي للربو. 
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